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1/ Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης 

     info@apf.gr 
 
 
2/ Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής 

Γλώσσας & Φιλολογίας 
Πτυχιούχων Πανεπιστημίου 

     aplf@otenet.gr 
 
 
3/ Πανελλήνιο Σύλλογο 

Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Αποφοίτων 
Πανεπιστημίου 

     apelf@hotmail.com 
 
 
4/ Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών 

Γερμανικής Γλώσσας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

     info@deutsch.gr  
 
 
 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε επιστολή 
   

Σε απάντηση της επιστολής σας που κατατέθηκε στο Γραφείου του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (αριθμ. πρωτ. 9086/22-10-2012), 

κατά το μέρος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010), 

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες 

από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή 

περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν 

δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας […]».   
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Περαιτέρω, στην παρ.4 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι : «Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη 

προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου».  

Τα λειτουργικά κενά σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης προκύπτουν τόσο στην 

αρχή όσο και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους από αναρρωτικές άδειες, άδειες 

κύησης και λοχείας, επαπειλούμενες κυήσεις, άδειες ανατροφής των μονίμων 

εκπαιδευτικών.    

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3848/10, «ο προσδιορισμός των κενών 

θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα 

από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα 

στοιχεία των παραγράφων 2 και 3», όπου στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 ορίζονται τα εξής : 

2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται 

στο ηλεκτρονικό σύστημα και, όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως 

τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή 

άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των 

εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική 

μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η τυχόν δεύτερη 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση 

και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους 

πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης 

εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. 

3.Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοιχεία της προηγούμενης 

παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, πριν από κάθε φάση πρόσληψης 

αναπληρωτών ζητείται επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών από της αρμόδιες Δ/σεις 

Εκπ/σης. Ο τελικός προσδιορισμός των λειτουργικών κενών που διαβιβάζονται στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές 

Δ/νσεις Εκπ/σης, κατά τα προαναφερθέντα. 

Επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων 

εκπαιδευτικών εξαρτώνται άμεσα από την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον 

Προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία γίνεται κατόπιν σχετικής εγκριτικής Απόφασης 

της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 του άρθρου 2 παρ. 1.  

Για το τρέχον σχολ. έτος 2012-2013, με την υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/52/οικ. 

18882/14-8-2012 Απόφαση της προαναφερθείσας Επιτροπής, εγκρίθηκε η πρόσληψη 

12.584 αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

συνολικά. Επίσης, με την  υπ’αριθμ. 99019/Δ1/31-08-2012 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις 

128278/Δ2/19-10-2012 και 137877/Δ2/5-11-2012 ΥΑ, κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις που 

αντιστοιχούν στην ως άνω  εγκριτική απόφαση, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά 

κατηγορία σχολείων. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση κατανομής, για την κάλυψη των 

αναγκών στα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Β/θμιας 

Εκπ/σης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Μουσικά Σχολεία) διατέθηκαν 3.777 πιστώσεις 



αναπληρωτών. Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι σε κάθε σύμβαση πρόσληψης 

αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 7 μήνες απασχόλησης (ανθρωπομήνες), ως εκ τούτου στις  

3.777 πιστώσεις αντιστοιχούν συνολικά 26.439 ανθρωπομήνες (3.777 άτομα × 7 μήνες μ.ο. 

= 26.439 ανθρωπομήνες). 

            Κατόπιν των ανωτέρω, με τις υπ’  αριθμ. 102669/Δ2/07-09-2012 (Β4ΘΒ9-ΥΝ2), 

113885/Δ2/25-09-2012 (Β4ΘΥ9-1ΥΖ), 124180/Δ2/11-10-2012 (Β4369-Κ64), 125035/Δ2/12-

10-2012 (Β4369-370), 133466/Δ2/26-10-2012 (Β43Θ9-ΤΡ6) αποφάσεις του Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις 

προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, κατά κλάδο και ειδικότητα της Β/θμιας 

Εκπ/σης, ως ακολούθως : 

 

ΦΑΣΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΥΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 
102669/Δ2/07-

09-2012 

ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, 

ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, 

ΠΕ04.05 

1296 9,8 12.700,8 

2 
113885/Δ2/25-

09-2012 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
248 9,2 2.281,6 

3 
124180/Δ2/11-

10-2012 
ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ18 308 8,7 2.679,6 

4 
125035/Δ2/12-

10-2012 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 669 8,5 5.686,5 

5 
133466/Δ2/26-

10-2012 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 41 8,067 330,75 

ΣΥΝΟΛΟ                2.562                                              23.679,25 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των συνολικών μηνών 

απασχόλησης υπερβαίνει τους 7 ανθρωπομήνες ανά σύμβαση, με αποτέλεσμα στο σύνολο 

των ανθρωπομηνών απασχόλησης να αντιστοιχούν λιγότερες ανά άτομο προσλήψεις, από 

όσες θα αντιστοιχούσαν αν η κάθε σύμβαση ήταν επτάμηνη. Είναι επίσης προφανές ότι το 

σύνολο των προσλήψεων δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων, 

ως προς τον αριθμό των ατόμων (3.777), αλλά και των ανθρωπομηνών εργασίας (26.439). 

Να σημειωθεί επίσης ότι με την υπ’αριθμ. πρωτ. 133471/Δ2/26-10-2012 (ΑΔΑ : 

Β43Θ9-Ψ21) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας ανακλήθηκε η πρόσληψη 118 

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης (λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας 

ή παραίτησης), με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν ισάριθμες πιστώσεις προσωρινών 

αναπληρωτών, που αντιστοιχούν σε 1.058,78 ανθρωπομήνες, σύμφωνα με τα δεδομένα 

κάθε φάσης πρόσληψης, και να διατεθούν σε μεταγενέστερες φάσεις πρόσληψης. 

Με την τελευταία 141304/Δ2/12-11-2012 (Β4ΣΩ9-1ΘΚ) απόφαση του Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε η 6η φάση 

πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στη Β/θμια Εκπ/ση, κατά την 

οποία προσελήφθησαν συνολικά 397 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, 

ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19, ΠΕ20, 

ΤΕ01.19. 

 

 

 



 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την τελευταία φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με 

δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των εναπομεινασών πιστώσεων, ζητήθηκε από τις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης να περιοριστούν στον απολύτως απαραίτητο, κατά την 

εκτίμησή τους, αριθμό των λειτουργικών κενών. 

 

 

 

                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                                                                                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

                                                                                          Ιουλία Ευσταθίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Γραφείο Υπουργού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 9086/22-10-2012) 
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαθεοδώρου (σχετ. αριθμ. πρωτ. 1027/22-10-2012)  
Γραφείου Ειδικού Γραμματέα κ. Γκλαβά  
Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄  
Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α΄  
 

                                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 


