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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

 
Νοµικό πλαίσιο 

 
♦ Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες 
δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, προσωρινοί 
αναπληρωτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

♦ Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαµβάνονται επίσης µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο 
µισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι 
προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας 
ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης δε δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού (άρθρο 17 του Ν. 
1566/85).  
 Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που 
συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτηση τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των µορίων ως ακολούθως (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04):  

• Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε 
µήνα της προϋπηρεσίας τους. Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές µονάδες, που 
χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και 
εφεξής στο διπλάσιο (παρ. 3 άρθρο 9 του Ν. 3391/05). 

• Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα 
διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση.  

• Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό µισό µόριο για 
κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση.  

• Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια 
αυτών.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας 
δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι 
εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση (άρθρο 27 του Ν. 3475/06).  

 Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04 διαγράφονται από τους πίνακες 
αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού, εφόσον δεν 
αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της 
πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά 
την ανακοίνωση του διορισµού και για τα δύο επόµενα (άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3391/05). 

 ∆εν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµων 
εκπαιδευτικών (άρθρο 13, παρ. 45, εδ. β' του Ν. 3149/03). 

 ∆εν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισµός ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό 
σχολείο από αυτό του αρχικού διορισµού του (άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 2986/02).  

 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών 
µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας εγγράφονται στους πίνακες 
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04, 
εφόσον συµπληρώνουν στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία 
τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και 
µε σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, χωρίς να προσµετράται για την εγγραφή τους 
στους πίνακες αυτούς τυχόν προηγούµενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση µε 
οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) µηνών. 
∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση 
εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν µπορούν να 
διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3255/04 πριν 
συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου σε δηµόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη 
διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα (άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3391/05). 
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Προσλήψεις τριτέκνων αναπληρωτών 
 

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τον πίνακα, ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαµβανόµενων αναπληρωτών, προσλαµβάνεται από 
τους εγγεγραµµένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της 
παρούσας περίπτωσης, για το διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 1566/85, προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή 
πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό.  

Η πρόσληψη γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση 
για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραµµένοι στον ανωτέρω πίνακα 
δεν επαρκούν, τότε για τη συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από 
συµπληρωµατικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου 
τους και σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας αυτής µε το βαθµό του πτυχίου τους. Κατά τον 
προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως 
επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης 
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη 
(άρθρο 2, παρ. 4α  του Ν. 3454/06). 

 
Πρόσληψη ωροµίσθιων 

 
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµισθίων που συντάσσεται 
κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται 
στον πίνακα µόνο µιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των 
υποψηφίων ωροµισθίων εκπαιδευτικών, προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους 
εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν (άρθρο 6, παρ. 
5 του Ν. 3255/04). 

 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  
  

∆ιορισµός 
 
 Οι διορισµοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 60% από το 
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθµολογίας και σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών (άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3255/04). Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου νόµου όσοι 
από τους αναπληρωτές του ενιαίου πίνακα συµπλήρωσαν την 30ή/6/04 πραγµατική υπηρεσία αναπληρωτή ή 
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 µηνών διορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραµµένων 
στον ενιαίο πίνακα και πέρα των οριζόµενων ποσοστών (60% και 40%, αντίστοιχα). 
 Κατά την τοποθέτηση των διοριζοµένων ως µόνιµων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι 
οποίοι την 30ή/6/2004 είχαν συµπληρώσει κατά τις κείµενες διατάξεις πραγµατική υπηρεσία αναπληρωτή ή 
ωροµισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών, έπονται οι εγγεγραµµένοι στον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π.. (άρθρο 9, παρ. 7 του Ν. 
3391/05). 

∆ιορισµός πολυτέκνων 
 
 Πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί - µε τέσσερα και άνω τέκνα - τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εγγράφονται µέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και 
διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Η διάταξη 
αυτή δεν εφαρµόζεται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου 
(22/7/04) στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα ως µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς 
και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, µε εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει 
ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας 
αυτής (άρθρο 21, παρ.3 του Ν. 3475/06). 
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 Τα κριτήρια της σειράς διορισµού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών καθορίζονται ιεραρχικά ως 
εξής (Υπουργική Απόφαση 1255/7-9-2005): 
• Αριθµός τέκνων 
• Ηµεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, βαθµός πτυχίου. Για πτυχία που 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται η ηµεροχρονολογία κτήσης του 
αλλοδαπού τίτλου αν η αναγνώρισή του από το αρµόδιο όργανο της ηµεδαπής ολοκληρώθηκε χωρίς 
συµπληρωµατική εξέταση, άλλως η ηµεροχρονολογία αναγνώρισής του από το αρµόδιο όργανο αν 
απαιτήθηκε συµπληρωµατική εξέταση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Ο διορισµός είναι ατοµική διοικητική πράξη, γίνεται σε µια αφηρηµένη οργανική θέση και 
δηµοσιεύεται (περιληπτικά) στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.). Η αποδοχή του διορισµού γίνεται µε 
την ορκωµοσία εντός 30 ηµερών (από την κοινοποίηση του διορισµού). Μετά την ορκωµοσία ο υπάλληλος 
αναλαµβάνει υπηρεσία, οπότε και αρχίζει να µισθοδοτείται. Αφετηρία υπολογισµού του χρόνου υπηρεσίας των 
υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης διορισµού, µε την προϋπόθεση ότι η 
ανάληψη υπηρεσίας γίνεται σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισµού, αλλιώς η ηµεροµηνία 
ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Για τους διοριζόµενους εκπαιδευτικούς η 
προθεσµία για την ορκωµοσία και την ανάληψη υπηρεσίας µπορεί να παρατείνεται µέχρι και τις 31 
Αυγούστου του επόµενου έτους από το διορισµό τους (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2986/02). Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, η ισχύς του διορισµού ανατρέχει στο χρόνο δηµοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ..  Αν ο 
διοριζόµενος δεν δώσει τον όρκο στις προαναφερόµενες προθεσµίες, ο διορισµός ανακαλείται. 

 
Μονιµοποίηση 

 
• Ο εκπαιδευτικός που διορίζεται, αρχικά υπηρετεί ως δόκιµος για διάστηµα δύο (2) ετών. Με τη 

συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί µονιµοποιούνται αυτοδίκαια µε διαπιστωτική 
πράξη του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου ΠΥΣΠΕ. 

• Στους εκπαιδευτικούς που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική 
εκκρεµότητα ή υπάρχει δυσµενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων για τη µονιµοποίηση 
ή µη αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός δύο (2) µηνών από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής 
υπηρεσίας. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας και ο δόκιµος υπάλληλος είναι µόνιµος (άρθρο 

40, παρ.1 του Ν. 3528/07, Συµβούλιο της Επικρατείας 69/1935, 1355/1971, 695/1980). 
 Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συµβουλίου για την απόλυση δοκίµου υπαλλήλου, καθώς και κατά 
της απόφασης περί µη µονιµοποίησής του επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας (άρθρο 40, παρ. 4 του Ν. 3528/07). 

 Όσοι εκπαιδευτικοί παραιτούνται µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής 
νέας αίτησης για εγγραφή στους πίνακες αυτούς αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ηµεροµηνία 
(Π.∆. 144/97). 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας (για µισθολογική εξέλιξη) 
(Ν. 3205/03) 

  
 Οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων, είναι: 
 
♦ Η υπηρεσία που προσφέρεται στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 
♦ Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Κρατών – µελών της Ε.Ε. 
♦ Κάθε πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της 35ετίας, 

ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί. 
♦ Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιµα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, 

καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
♦ Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και µελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθµούς Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο 
Βορείου Ελλάδας και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00). 

♦ Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ξένα σχολεία της ηµεδαπής (άρθρο 9, παρ.22 του Ν. 2817/00). 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για υπηρεσιακή εξέλιξη 
πρέπει να τις καταθέσουν, στις ∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι προϋπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρµόδιων υπηρεσιών και στα οποία θα πρέπει να 
αναφέρονται: 
 

    Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης. 
    Η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησαν. 
    Η σχέση εργασίας. 
    Ο τρόπος µισθοδοσίας. 
    Το ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο). 
 Η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. 

 Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό 
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των µονίµων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφεροµένου που ίσχυε 
κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, 
αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για 
τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας που 
αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται 300 ηµέρες εργασίας, ως ένας µήνας 
λογίζονται 25 ηµέρες και ως µία εβδοµάδα 6 ηµέρες (∆2/10558/19-09-2000). 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Προσµετράται µε εξαγορά ως χρόνος ασφάλισης (στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) κάθε 
προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθµολογική και 
µισθολογική του εξέλιξη. Η εξαγορά γίνεται µε ποσοστό 8% επί του βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το δικαίωµα αυτό πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δύο (2) ετών από το διορισµό του εκπαιδευτικού. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 

Οι περιφερειακές υπηρεσίες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που αποτελούν αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι (άρθρο 1 του Ν. 2986/02): 

  
 Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων.  

 Οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των νοµών και νοµαρχιών, οι οποίες υπάγονται στην 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  

 Τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στη  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης των νοµών και 
νοµαρχιών.  

 Τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία υπάγονται στην  Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης.  

 Τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  

 Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία υπάγονται στην 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  

 Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία υπάγονται στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης.  

 Οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) και υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 
 Οι σχολικές µονάδες, τα κέντρα συµβουλευτικής - προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), τα γραφεία σχολικού 
επαγγελµατικού προσανατολισµού (γραφεία Σ.Ε.Π.), τα εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστηµών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.) και τα κέντρα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), που υπάγονται στην ∆ιεύθυνση 
ή Γραφείο Εκπαίδευσης του νοµού ή της νοµαρχίας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι Προσχολικής Αγωγής, ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής υπάγονται στην 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Το σχολείο συνιστά ∆ηµόσια Υπηρεσία - δεν διαθέτει, όµως, νοµική προσωπικότητα -  τόσο υπό τη 

λειτουργική όσο και την οργανική έννοια του όρου. Από τη µια µεριά η δραστηριότητα του σχολείου έχει ως 
αντικείµενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου (εκπαίδευση) και από την άλλη τα σχολεία είναι οργανωτικοί σχηµατισµοί του Κράτους και 
επιδιώκουν την πραγµατοποίηση των σκοπών τους, ασκώντας δηµόσια εξουσία και εφαρµόζοντας τους 
κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

 
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην κατηγορία των Τακτικών ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 

υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατά συµπληρωµατικό τρόπο, δηλαδή για τα θέµατα εκείνα που δεν 
ρυθµίζονται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις του ∆ιοικητικού ∆ικαίου (άρθρο 2 του Ν. 3528/07). Οι ειδικές 
ρυθµίσεις που ισχύουν στους εκπαιδευτικούς έχουν συγκεντρωθεί - κυρίως - στο Ν. 1566/85, στις 
κανονιστικές αποφάσεις (Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις) που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση 
του νόµου αυτού, καθώς και στις τροποποιήσεις αυτού. 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
(άρθρο 243 του Ν. 3463/2006) 

  
 Η σχολική επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (που διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 1894/90 και του Π.∆τος 410/95) και καλύπτει ένα ή περισσότερα σχολεία ανάλογα µε τις 
τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιµώνται από τον αντίστοιχο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση 
των σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά, εκτός από τον εκπρόσωπο του ∆ήµου ή της Κοινότητας, οι 
∆ιευθυντές των αντίστοιχων σχολείων και από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων, εφόσον 
υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι. 
 Έργο της Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων 
υλικών, κ.τ.λ.), η αµοιβή των καθαριστριών (όσων δεν µονιµοποιήθηκαν), η εκτέλεση έργων για την επισκευή 
και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τη 
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε βιβλία για τις αντίστοιχες 
σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών µονάδων. 
 Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δηµόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής 
ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη σχολική επιτροπή σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση ∆4/11927/3-2-04. 
 Η σχολική επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου µια φορά 
το µήνα. Ο πρόεδρος καλεί, επίσης, τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, των µελών 
της µε γραπτή αίτηση. Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι 
περισσότεροι από τους απόντες. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει 
ύστερα από τρίτη πρόσκληση, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του 
συνολικού αριθµού των µελών της. 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 Σε κάθε ∆ηµόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Σύλλογο των 
∆ιδασκόντων, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρόσφορο µέσο, η καθιέρωση τρόπων αµοιβαίας επικοινωνίας ∆ιδασκόντων 
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 και οικογενειών των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. Το σχολικό 
συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα (άρθρο 51 του Ν. 1566/85). 
 Πρόεδρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο ∆ιευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συµβούλιο 
συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του κάθε τριµήνου του 
διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής του σχολείου ή δύο (2) τουλάχιστον φορείς 
που µετέχουν στο σχολικό συµβούλιο. Ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα µέλη σχολικού συµβουλίου ως 
Γραµµατέα.  
 Το σχολικό συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα µέλη του τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη 
συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα µέλη την 
προηγούµενη της συνεδρίασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις 
του σχολικού συµβουλίου πραγµατοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου  (∆4/543/21-10-
1999 Υπουργική Απόφαση).   
 
 
 

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
(άρθρο 11 του Ν. 1566/85) 

  
 Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελούν ο ∆ιευθυντής, ο 
Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. 

 Ο ∆ιευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του σχολείου, το 
συντονισµό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και 
την εφαρµογή των αποφάσεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Αν δεν υπάρχει ∆ιευθυντής ή απουσιάζει ή 
κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή ύστερα από εισήγηση 
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του 
νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος και έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν 
µπορεί να διαρκέσει πέραν της λήξης του διδακτικού έτους. 

 Ο Υποδιευθυντής βοηθά το ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για τη 
διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. Αναπληρώνει το ∆ιευθυντή του σχολείου όταν δεν 
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής µονάδας ή απουσιάζει, τα 
καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική 
µονάδα. Αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του Π.Υ.Σ.Π.Ε.. 

 Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο και έχει 
ως Πρόεδρο το ∆ιευθυντή του σχολείου. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά µία φορά πριν την έναρξη των µαθηµάτων και µία φορά στο τέλος 
κάθε τριµήνου, και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιµο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριµένα 
θέµατα τουλάχιστο το 1/3 των µελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται µέσα στο ωράριο εργασίας και σε 
καµιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποτελεί συλλογικό 
όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 
καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του Ωρολογίου και Αναλυτικού 
Προγράµµατος, την υγεία και προστασία των µαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την 
οργάνωση της σχολικής ζωής. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων βρίσκεται σε απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα 

µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία και σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος. 

 Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες από δύο (2) και καµιά δεν λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ανάµεσα στις δύο επικρατέστερες. 

 Όποιο µέλος απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. 
 Η ψηφοφορία είναι φανερή, ενώ µυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή 
αποφασίζει ο Σ.∆. κατά πλειοψηφία. 

 Οι αποφάσεις του Συλλόγου ∆ιδασκόντων είναι δεσµευτικές. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
(Π.∆. 201/98) 

 
 Με πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων ορίζονται οι εφηµερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντά τους και 
οι αρµοδιότητές τους. 

 Ο αριθµός των εφηµερευόντων ορίζεται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων (Σ.∆). 
 Η εφηµερία δεν ανήκει στις πρόσθετες εργασίες και από αυτήν απαλλάσσονται µόνο ο ∆ιευθυντής και ο 
Υποδιευθυντής του σχολείου. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση του Σ.∆., µπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφηµερία, 
όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να ασκεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα. 

 Αντικατάσταση του εφηµερεύοντος και αλλαγή της ηµέρας εφηµερίας γίνεται µόνο από το ∆ιευθυντή του 
σχολείου. 

 Οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφηµερία µόνο σ’ αυτό που 
ανήκουν οργανικά. 

 ∆εν αναλαµβάνουν καθήκοντα εφηµερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, 
τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. 

 Τα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό πίνακα εφηµερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του 
συγκροτήµατος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγµατοποιούν τον ίδιο εβδοµαδιαίο 
αριθµό εφηµεριών. 

 
 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
(άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97) 

  
 Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά σχολεία ορίζεται 
ως εξής: 
 

 ∆ιευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20). 
 ∆ιευθυντές 6/θέσιων µέχρι και 9/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12). 
 ∆ιευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10). 
 ∆ιευθυντές 12/θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8). 
 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δηµοτικά σχολεία, ανεξάρτητα 
από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25). 

 Εκπαιδευτικοί 4/θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, αν έχουν µέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι 
τέσσερις (24), αν έχουν από 10 µέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 µέχρι 
20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι µία (21).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 Στους εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν τον οριζόµενο χρόνο υπηρεσίας µέχρι 31 ∆εκεµβρίου, ανατίθεται 

µειωµένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους και στους υπόλοιπους από την 1η 
Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. 

 Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί (4 και πάνω παιδιά) απαλλάσσονται από εξωδιδακτικές εργασίες και, όπου 
είναι δυνατό, έχουν συνεχές ωράριο (Φ350/77/105679/∆1/8-10-2002). 

 
Ωράριο ωροµισθίων 

 
 Το ωράριο απασχόλησης των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν διδακτικό έργο µε µία ή 
περισσότερες συµβάσεις στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του 
υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, δηλαδή τις δώδεκα (12) ώρες.  

 Οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται µε συµβάσεις σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης, 
µπορούν να απασχολούνται µέχρι του συνόλου του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου του 
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι µία (21) ώρες, 
κλάδος ΤΕ01 είκοσι δύο (22) ώρες, κλάδος ∆Ε01 είκοσι οκτώ (28) ώρες για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης).  
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Ωράριο αιρετών εκπροσώπων 
(άρθρο 31 του Π.∆τος 1/2003) 

 
♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ∆Ε) 

αποσπώνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. 
♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των ανώτερων περιφερειακών συµβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε) 

α) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου 
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας ή β) διατίθενται, εφόσον το επιθυµούν, µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στα γραφεία του Συµβουλίου για την προετοιµασία των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη του ΠΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν 
τα δύο τρίτα (2/3) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. 

♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣ∆Ε), καθώς και 
του ΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα δεύτερο (1/2) του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. 

 
Ανάθεση υπερωριών 

  
 Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράµµατος κάθε δηµοτικού σχολείου δεν καλύπτονται µε το 
υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου. Εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής εργασίας, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αναθέτει σε 
εκπαιδευτικό του σχολείου µέχρι πέντε (5) ώρες υπερωριακή διδασκαλία (άρθρο 14, παρ. 16 του Ν. 
1566/85). 

 
 Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται µε 
απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 
συµβουλίου (άρθρο 6, παρ. 17 του Ν. 3027/02). Με πρόταση του υπηρεσιακού συµβουλίου είναι δυνατό 
να αυξηθούν σε δέκα (10) οι ώρες της προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ. 18 του Ν. 
1566/85). 

 
 ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς µε µειωµένο ωράριο 

(∆2/26818/16-12-1996). 
 

 Υπερωριακή διδασκαλία ανατίθεται, όπου είναι δυνατό, κατά προτεραιότητα στους πολύτεκνους 
εκπαιδευτικούς (∆2/22685/21-10-1996). 

  
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Σύµφωνα µε το Ν. 1566/85 υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ διδακτικού και εργασιακού ωραρίου. Ο 
εκπαιδευτικός παραµένει στο σχολείο µέχρι τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα για την εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. 
 Ο Κλάδος µας αντιτίθεται στην υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών. Η ∆.Ο.Ε. µε απόφασή της κηρύσσει 
συνεχείς στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων στους οποίους ανατίθεται –γραπτώς - 
υποχρεωτική υπερωρία.  

 
 Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Οµοσπονδίας (1429/25-10-2004, 1574/7-12-2004): 
 
 «Οι εγκύκλιοι της ∆ιεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των µαθητών είναι 
προδήλως παράνοµες, αφού είναι αντίθετες µε το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον 
συµπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής 
υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγµή που 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραµένουν αδιόριστοι. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νοµική 
κάλυψη». 

 
 



 10
 
Συµπλήρωση ωραρίου Ειδικοτήτων 

 
 

Νοµικό πλαίσιο 
 
 

 άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85:  
 
"∆ιδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά 
δυνατή". 
 
 άρθρο 14, παρ. 7 του Π.∆τος 50/96: 
 
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο 
σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του 
ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό 
ανακοινώνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι 
εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση 
αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους".  
 
 άρθρο 14, παρ. 9 του Π.∆τος 50/96 (όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97): 
 
"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται 
αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο 
διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και 
µέχρι της ρυθµίσεως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".  
 
 άρθρο 21, παρ. 5α του Ν. 3475/06:  
 
"Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, Μουσικής, 
Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια ή στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθµια στη 
∆ευτεροβάθµια και αντιστρόφως για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε 
απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική 
τους θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης". 
 
 Π.∆. 1/2003, παρ. 14 
 
"Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης".  
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό 
τους ωράριο στην οργανική τους θέση θεωρούνται λειτουργικά υπεράριθµοι και διατίθενται µε απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου σε άλλα σχολεία για συµπλήρωση ωραρίου. Η διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται 
µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.  
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XΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 

Ωράριο λειτουργίας 
(Φ. 32/190/61670/Γ1/20-7-07, Υπουργική Απόφαση) 

 
Το διδακτικό - πρωινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
 
Χρόνος υποδοχής των νηπίων       8.00 -  8.15      
Ηµερήσιο Πρόγραµµα                  8.15 - 12.15 
Αποχώρηση νηπίων                   12.15 - 12.30 
Το διδακτικό - απογευµατινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
Χρόνος υποδοχής των νηπίων      14.00 -  14.15      
Ηµερήσιο Πρόγραµµα                  14.15 - 17.45 
Αποχώρηση νηπίων                     17.45 - 18.00 
 
Το διδακτικό ωράριο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
 
1η  Νηπιαγωγός                           8.00 - 12.00 
2η  Νηπιαγωγός                         11.45 - 15.45 
Αποχώρηση νηπίων                   15.45 - 16.00 
 
Το διδακτικό ωράριο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου - µε πρωινή ζώνη - έχει ως εξής:  

 
1η  Νηπιαγωγός                          7.00 - 11.30 
2η  Νηπιαγωγός                        11.15 - 15.45 
Αποχώρηση νηπίων                  15.45 - 16.00 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Με απόφασή της (αρ. πρωτ. 83/10-9-07), η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία αντιτίθεται στην Υ.Α. και καλεί 
τους Νηπιαγωγούς να εφαρµόσουν το ωρολόγιο πρόγραµµα που ίσχυε µέχρι το σχολικό έτος 2006 - 2007. 
 

Προϊστάµενος Νηπιαγωγείου 
 

Προϊστάµενος του µονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο Νηπιαγωγός που υπηρετεί σ' αυτό. Στα διθέσια και 
πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα Προϊσταµένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό. Αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι, ο 
Προϊστάµενος ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρο 12, κεφ. Ε΄, παρ. 5 του Ν. 1566/85). 

 
Ανάληψη υπηρεσίας 

 
 Ο/Η Νηπιαγωγός είναι υποχρεωµένος-η να παρουσιαστεί την 1η Σεπτεµβρίου στο Νηπιαγωγείο όπου 
κατέχει οργανική θέση και να συµπληρώσει την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που είναι στη 
∆ιάθεση οφείλει να παρουσιαστεί την ίδια ηµεροµηνία στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και να αναλάβει υπηρεσία. 

 
Παραλαβή Νηπιαγωγείου 

 
 Ο/Η Προϊστάµενος-η του Νηπιαγωγείου είναι υποχρεωµένος-η µόλις αναλάβει υπηρεσία να παραλάβει 
το Νηπιαγωγείο. Κατά την παραλαβή γίνεται καταµέτρηση και έλεγχος στα παραλαµβανόµενα είδη και 
συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος υποβάλλει στο 
Γραφείο Εκπαίδευσης την αναφορά ανάληψης καθηκόντων µαζί µε το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Σε περίπτωση που ο/η Προϊστάµενος-η τον επόµενο Σεπτέµβριο δεν θα βρίσκεται στο ίδιο Νηπιαγωγείο  
(διάθεση, απόσπαση, αναπληρωτής κ.τ.λ.) οφείλει να παραδώσει - τον Ιούνιο - το Νηπιαγωγείο στον πρόεδρο 
της Σχολικής Επιτροπής. 
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Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας 
 
 Στα Νηπιαγωγεία τηρείται µε ευθύνη των Προϊσταµένων αυτών Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας των νηπίων 
(και των προνηπίων) και έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστηµα φοίτησης σε αυτό. Τα Α.∆.Υ. είναι απόρρητα 
έγγραφα, διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
και των Ευαίσθητων ∆εδοµένων. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.∆.Υ. εκτός από ποινικό 
αδίκηµα συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος και της παράβασης της 
υποχρέωσης εχεµύθειας (Υπουργική Απόφαση 58410/Γ4/14-6-2005). 

 
Επιτήρηση νηπίων 

 
 Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την επιτήρησή τους στα διαλείµµατα, την ασφαλή 
αποχώρησή τους και παραλαβή από τους γονείς είναι ο/η Νηπιαγωγός που έχει αναλάβει το συγκεκριµένο 
τµήµα (άρθρο 11, παρ. 2 του Π.∆τος 200/98). 
 

Εκκλησιασµός νηπίων 
 
 Εκκλησιασµός των νηπίων µπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή µετάβασή τους στο ναό 
(άρθρο 4, παρ.5 του Π.∆τος 200/98). 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Τα νήπια που ανήκουν σε άλλο δόγµα ή άλλο θρήσκευµα δεν συµµετέχουν στην πρωινή προσευχή 
και στις εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχοµένου, εφόσον το ζητήσουν οι γονείς τους µε γραπτή δήλωση. 
Συµµετέχουν, όµως, στον εορτασµό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου 
(άρθρο 11, παρ. 4 του Π.∆τος 200/98). 

 
Συστεγαζόµενα Νηπιαγωγεία 

 
 Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συµβούλιο των συστεγαζόµενων Νηπιαγωγείων συνέρχονται σε 
κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Προϊστάµενοι-ες των Νηπιαγωγείων (άρθρο 
10, παρ. 5 του Π.∆τος 200/98). Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες µεταξύ των συλλόγων των 
συστεγαζόµενων Νηπιαγωγείων την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει ανάλογα µε το θέµα ο/η Σχολικός 
Σύµβουλος ή ο Προϊστάµενος Γραφείου (άρθρο 10, παρ. 6 του Π.∆τος 200/98). 

 
Εγγραφές νηπίων 

 
 Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για τα νήπια που στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής 
τους συµπληρώνουν την ηλικία των πέντε (5) ετών (Ν. 3518/06). Σε περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων 
εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος των θέσεων του Νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές ανάγκες το 
επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων ανεξάρτητα από την 
οργανικότητα του Νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊσταµένου 
Γραφείου η οποία επικυρώνεται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 7, παρ. 9 του Π.∆τος 200/98). 

 Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου διενεργεί την κλήρωση για την επιλογή των προνηπίων που 
θα εγγραφούν όταν ο αριθµός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων. Η 
κλήρωση γίνεται µε την έναρξη του σχολικού έτους. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα 
παρακάτω προνήπια: α) Τα δίδυµα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς. β) Τα τέκνα 
πολυτέκνων. γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόµενα µε το νηπιαγωγείο σχολεία (άρθρο 7, παρ. 12 του Π.∆τος 
200/98). Στα συστεγαζόµενα Νηπιαγωγεία η κλήρωση γίνεται από τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων των 
Νηπιαγωγείων µαζί µε τους εκπροσώπους των Γονέων και Κηδεµόνων (άρθρο 7, παρ. 13 του Π.∆τος 
200/98). 

 Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας προνηπίου πέραν του διµήνου και αφού ο γονέας ή ο κηδεµόνας δεν 
ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις του Προϊσταµένου του Νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο 
προνήπιο που περιλαµβάνεται στη σχετική κατάσταση (άρθρο 7, παρ. 14 του Π.∆τος 200/98). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

 Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού γίνεται µε ειδική, ατοµική διοικητική πράξη την οποία εκδίδει ο 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου (ΠΥΣΠΕ). 

 
 Προσωρινή τοποθέτηση 

  
 Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται, τίθενται στη διάθεση των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και µε απόφαση 
του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις των σχολείων µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για το οποίο 
διορίζονται (άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 2413/96 και Π.∆. 144/97). 
 Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους διοριζόµενους 
να υποβάλουν δήλωση προτίµησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Οι διοριζόµενοι 
καλύπτουν λειτουργικά κενά σχολείων της περιοχής διορισµού τους, µπορεί όµως να διατεθούν, για εξαιρετικές 
υπηρεσιακές ανάγκες, και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε..  

 Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους, προτιµώνται κατά σειρά όσοι 
έχουν τις περισσότερες µονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και 
εντοπιότητα (βλ. παρακάτω «µονάδες τοποθέτησης»).  

 Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν 
κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) 
στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία και ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των 
σχολείων που υπηρέτησαν. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται αµέσως µετά τους 
υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας  ή πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία (άρθρο 9, 
παρ. 2 του Ν. 3391/05). 

 
  Οριστική τοποθέτηση 

 (Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 100/97) 
  
 Οι δηλώσεις για οριστική τοποθέτηση - όσων βρίσκονται στη ∆ιάθεση από µετάθεση, προσωρινή 
τοποθέτηση ή οποιοδήποτε άλλο λόγο - γίνονται από 1-30 Νοεµβρίου, χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση 
προτιµήσεις συγκεκριµένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά 
στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του. Κατ' εξαίρεση, πιστοποιητικό για την 
απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαµβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί µέχρι το τέλος Ιανουαρίου.  
 Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και 
αφού προσδιορίσουν τις µονάδες τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού (βλ. παρακάτω «µονάδες τοποθέτησης») 
αποστέλλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. µέχρι 15 Φεβρουαρίου τους πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν δήλωση 
για οριστική τοποθέτηση. 
 Η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τρεις φάσεις: 

 
1Η  ΦΑΣΗ 

  
 Το Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφού τοποθετήσει τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, µε ανακοίνωσή του καλεί όλους 
τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
δήλωση στην οποία αναγράφουν µέχρι είκοσι (20) σχολικές µονάδες όπου επιθυµούν να τοποθετηθούν. Μετά 
την εξέταση των δηλώσεων το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις που παραµένουν κενές. 

 
2Η  ΦΑΣΗ 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολεία της 
προτίµησής τους µπορούν, αν το επιθυµούν να υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση µεταξύ τους. 
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3Η  ΦΑΣΗ 
 

 Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίµησής τους, τοποθετούνται προς το 
συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι 
περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραµένουν ως υπεράριθµοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Οι εκπαιδευτικοί που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίµησης για συγκεκριµένα σχολεία κατατάσσονται σε 
σειρά µε βάση τις λιγότερες µονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται µε 
βάση τις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.∆.). Κατόπιν αυτού τοποθετούνται 
υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες µονάδες τοποθέτησης στα σχολεία µε τις περισσότερες 
µονάδες συνθηκών διαβίωσης. 
 

 
    Κριτήρια και µονάδες µετάθεσης - τοποθέτησης 

(Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 100/97) 
 
 Κριτήρια για τις µεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι: 

 
Συνολική υπηρεσία  (2 µονάδες για κάθε χρόνο) 

 
 Για τον υπολογισµό της συνολικής υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη: 
 
♦ Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ από το 

ΦΕΚ διορισµού του εκπαιδευτικού µέχρι 31 Αυγούστου του επόµενου έτους από το διορισµό τους, εφόσον 
ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεµβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία µετά το Σεπτέµβριο, από την 
ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

 
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε ελληνικά σχολεία της 

Κύπρου. 
 
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο µε ωριαία αντιµισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται µε 

κλάσµα που έχει αριθµητή τις προσφερθείσες ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και παρονοµαστή το 
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισµού των µονάδων µετάθεσης για τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης. 

 
♦ Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου. 
 
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον αυτή 

λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. 
 
♦ Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών µε ή χωρίς 

αποδοχές καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών. 
 
♦ Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 
2817/00). Η προϋπηρεσία των καθηγητών ξένων γλωσσών στο Βρετανικό Συµβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο 
και Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται σαν υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία (άρθρο 8, παρ. 17 του Ν. 2817/00). 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων τοποθέτησης του 
εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία, µόνο αν είναι αναγνωρισµένη. 
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Οικογενειακοί λόγοι 

 
 
♦ Έγγαµος                           (4 µονάδες) 
♦ Πρώτο παιδί                      (4 µονάδες) 
♦ ∆εύτερο παιδί                    (4 µονάδες) 
♦ Τρίτο παιδί                        (6 µονάδες) 
♦ Τέταρτο και πάνω παιδί      (7 µονάδες για το καθένα) 

 
 
 
 

Μονάδες Συνθηκών ∆ιαβίωσης στις έδρες των σχολείων (Μ.Σ.∆.) 
  
 
 Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι κατηγορίας, κατά περίπτωση υπολογίζονται 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 µονάδες τοποθέτησης, αντίστοιχα.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Για τα µέλη των πρωτοβάθµιων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νοµό που εκλέγονται, των 
δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους 
των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συµβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και 
υπηρετούν στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον Πρόεδρο της βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ στις 
∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης 
θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση.  

 Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται σε επιµόρφωση ή µετεκπαίδευση λαµβάνουν τις µονάδες που 
αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση.  

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως ∆ιευθυντές ή Υποδιευθυντές 
λαµβάνουν τις µονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα καθήκοντά τους.  

 Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης 
λαµβάνουν τις µονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής µονάδας.  

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, 
λαµβάνουν τις µονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν µε βάση την εβδοµάδα των πέντε 
ηµερών.  

 Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία θεωρείται πραγµατική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση µονάδων µετάθεσης 
συνολικής υπηρεσίας.  

 Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και λοχείας και 
κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη 
χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαµβάνει τις µονάδες 
µετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε.  

 Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής µε αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α' κατηγορίας 
(λαµβάνει 1 µονάδα).  

 Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού 
θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αµερική και 
της Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες (λαµβάνουν 1,2,3 µονάδες, αντίστοιχα).  

 Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος.  
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Συνυπηρέτηση (4 µονάδες) 

  
 
 Οι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριµένα σχολεία, εφόσον ο/η 
σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση. 
 

 Προκειµένου περί υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας, από την 
οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι µε απόσπαση στο συγκεκριµένο τόπο. 

 
 Προκειµένου περί εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα ή ελεύθερων επαγγελµατιών απαιτείται βεβαίωση από 
τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η 
τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
  Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο ∆ηµόσιο δεν δικαιούται 
τις µονάδες συνυπηρέτησης σύµφωνα µε την 95/91 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους. 

 
 
 
 

Εντοπιότητα (2 µονάδες) 
 
 
 Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από διετίας 
του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 ∆εν αρκεί να είναι κανείς µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου. Στη βεβαίωση του ∆ηµάρχου θα πρέπει να 
αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης στο συγκεκριµένο ∆ήµο. 
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Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών 
(Π.∆. 50/96 και 100/97) 

  
 Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασµό, 
διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών µονάδων για τη 
διαπίστωση υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. 
Αν διαπιστωθε υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζετα  µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

ί   ι

 
♦ Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου 

διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να 
κριθούν ως υπεράριθµοι. 

 
♦ Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους υπεράριθµους 

εκπαιδευτικούς, κατά σχολική µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
 

 Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που 
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης (βλ. παραπάνω «µονάδες µετάθεσης») 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆τος  50/96. 

 Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι 
εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική µονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή 
τοποθετήθηκαν στη σχολική µονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως 
υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, 
υπεράριθµοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το µικρότερο αριθµό µονάδων 
µετάθεσης (βλ. παραπάνω «µονάδες µετάθεσης»). 

 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από το 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις οποίες υπάρχουν 
οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών. 

 
  Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπ/κών γίνεται ως εξής: 

 
• Όταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην σχολική 

περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται, 
εφόσον το επιθυµούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το 
σύνολο των µονάδων µετάθεσης. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας 

όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, 
συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής 
τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις 
όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης. 

 
• Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία των 

παραπάνω περιπτώσεων, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, 
συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις, παραµένουν στο 

σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του 
ωραρίου τους. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής 
τους. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων µπορούν εφόσον το επιθυµούν να 
µετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως 
υπεράριθµοι, αν σε αυτό δηµιουργηθούν κενές θέσεις. 
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ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
 

 Οι αιτήσεις για µεταθέσεις υποβάλλονται από την 1η έως την 30ή Νοεµβρίου στις ∆ιευθύνσεις και στα 
Γραφεία Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί ανήκουν 
οργανικά. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσµία 
υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού 
λαµβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί µέχρι τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, µέχρι τέλος Ιανουαρίου µπορεί να 
υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυµούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης για λόγους 
υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά την 30ή Νοεµβρίου. Ανάκληση της αίτησης µπορεί 
να γίνει µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου. 
 Για τη µετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στην κατεχόµενη οργανική 
θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις (άρθρο 8, παρ. 1 του 
Π.∆τος 50/96). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζοµένων και των 
µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των 
υπηρεσιακών συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαµβάνεται 
υπόψη για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης (άρθρο 8, παρ. 2 του Π.∆.τος 50/96). 
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α. θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης εφόσον έχουν 
συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση (άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ' του 
Π.∆τος  50/96). 

 ∆εν απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών 
κατηγοριών (βλέπε παρακάτω: "ειδικές κατηγορίες") καθώς και στις περιπτώσεις µετάθεσης από σχολείο 
γενικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 8, παρ. 4 του Π.∆τος 50/96). 

 Ο χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης µπορεί να προκύπτει από συνυπολογισµό σωρευτικά 
χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 8, παρ. 3 
του Π.∆τος 50/96). 

 
 Θεµελιώνουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί: 
 
♦ στα Γραφεία: του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Προέδρου και 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Υφυπουργών και Βουλευτών, 
♦ στον Ο.Ε.Ε.Κ.,  
♦ ως αιρετά µέλη των ΟΤΑ, 
♦ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις ∆ιευθύνσεις και 

τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής (άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 2986/02), 
♦ στα σχολεία του Αρµενικού Σταυρού (Ν. 1674/86) και της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (Ν. 

2413/96), 
♦ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), 
♦ στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), 
♦ στα ∆ιδασκαλεία (∆ασκάλων και Νηπιαγωγών).  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Θεµελιώνουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης τα µέλη των πρωτοβάθµιων, εφόσον 
ανήκουν οργανικά σε Νοµό που εκλέγονται, των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συµβούλια. 

 ∆εν θεµελιώνει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί κατά τη 
διάρκεια διαφόρων διδακτικών ετών σε σχολεία εκτός της οργανικής του θέσης, αφού δεν µπορεί να 
συνυπολογίσει αθροιστικά το χρόνο των θερινών διακοπών των αντίστοιχων ετών ως χρόνο υπηρεσίας 
στην οργανική του θέση (864/1989 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).  

  
Κριτήρια µεταθέσεων 

  
 Για τα κριτήρια µεταθέσεων βλέπε «κριτήρια και µονάδες τοποθέτησης». Επιπλέον, για τις 
µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή λαµβάνεται υπόψη και το κριτήριο της «πρώτης προτίµησης» (2 
µονάδες). 
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Eιδικές κατηγορίες µετάθεσης 
(άρθρο 13 του Π.∆. 50/1996) 

 
Kατά τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών µετατίθενται ή 

τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους: 
  
• Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι 

τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων 
αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, AIDS, σύνδροµο 
DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο 
και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας Yγειονοµικής 
Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.   

• Oι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαµα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες 
δηµόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιµες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 
της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση 
δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της 
ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.  

• Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία που χρήζει µεταγγίσεων 
αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, AIDS και 
σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο 
του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας Yγειονοµικής Eπιτροπής στην 
οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
H προτεραιότητα για τις µεταθέσεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τις µεταθέσεις από 

περιοχή σε περιοχή και για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής. 
 

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή 
 

Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τµηµάτων ένταξης τοποθετούνται µε 
µετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή µετεκπαίδευση 
στην ειδική αγωγή ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία και σε περίπτωση έλλειψης, 
εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εµπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 2817/00).  

 Κατά την τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.) και των Τµηµάτων Ένταξης προηγούνται εκπαιδευτικοί, που είναι άτοµα µε αναπηρία 67% 
τουλάχιστον ή είναι γονείς παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της 
προηγούµενης παραγράφου (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3194/03).  

 Στα Κ.∆.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τµήµατα Ένταξης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα 
εκπαιδευτικοί µε τα παρακάτω προσόντα και κατά την ακόλουθη σειρά, όπου εξαντλείται ο κατάλογος 
υποψηφίων της πρώτη περίπτωσης και ακολουθεί η δεύτερη περίπτωση και ούτω καθ` εξής (άρθρο 2, 
παρ. 7, εδ. δ' του Ν. 3194/03):  

 
♦ πτυχίο τµήµατος ειδικής αγωγής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή πτυχίο του τµήµατος εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή 
αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών 
στην ειδική αγωγή,  

♦ πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής, 
και µεταπτυχιακές σπουδές µε εξειδίκευση σε µία κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,   

♦ πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής 
και τίτλο διετούς µετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.,  

♦ πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής 
και σεµινάριο εξειδίκευσης ή επιµόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που 
πραγµατοποιήθηκε από Πανεπιστήµιο της ηµεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.".  

 
 



 20
 

Κριτήρια µεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Π.∆. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 91/2005) 

 
Κριτήρια για τις µεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ΕΕΠ) είναι:   

 
 Η συνολική υπηρεσία. 

   
 Η συνυπηρέτηση. 

 
 Οι οικογενειακοί λόγοι. 

 
 Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των Κ∆ΑΥ. 

 
 Η εντοπιότητα. 

 
 Η πρώτη προτίµηση.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ως συνολική υπηρεσία λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της 

∆ηµόσιας Εκπαίδευσης ή στα Κ∆ΑΥ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως του διορισµού τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
µετάθεσης. Ως προς τα  λοιπά κριτήρια εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (βλ. παραπάνω: "κριτήρια και µονάδες µετάθεσης - τοποθέτησης").  

 
 

Αµοιβαίες µεταθέσεις 
 
 ∆ικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για αµοιβαία µετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να µην έχουν συµπληρώσει 25ετή 
πραγµατική υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 

 Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 
 Να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού τους στο Φ.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα 
χρόνο στην οργανική τους θέση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι µετατίθενται αµοιβαία έχουν το δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για 
σχολεία των περιοχών µετάθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία µετατέθηκαν, εφόσον 
από την ηµεροµηνία της µετάθεσής τους αυτής και µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται 
οι µεταθέσεις υπηρετήσουν για µία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας µετατέθηκαν.  

 Οι ενδιαφερόµενοι για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση 
εκπαίδευσης, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ανακοίνωση των µεταθέσεων στον ηµερήσιο τύπο. 
Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
για αµοιβαία µετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν 
πρόκειται για µετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή στο κεντρικό 
υπηρεσιακό συµβούλιο (ΚΥΣΠΕ), δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, αν πρόκειται για 
µετάθεση από σχολείο µιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.  

 Οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι δε δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
  
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και ανίατες 
ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση 
εκπαιδευτικών σε άλλο νοµό µε απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
(άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 5 του ν. 1566/85). Στις αποσπάσεις αυτές υπολογίζονται ως µονάδες µετάθεσης 
οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός και προκειµένου για 
απόσπαση σε υπηρεσία (εκτός των υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τον Ο.Ε.Ε.Κ.) οι προβλεπόµενες µονάδες για 
την πλησιέστερη σχολική µονάδα. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης, στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στον Ο.Ε.Ε.Κ. λαµβάνουν τις 
µονάδες µετάθεσης της οργανικής τους θέσης (άρθρο 9, παρ. 2 του ν. 2986/02). 

 Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στα σχολεία του Αρµενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρµενικής 
Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία 
Θεσσαλονίκης λαµβάνουν τις µονάδες µετάθεσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία 
αποσπάστηκαν. 

 Όσοι υπηρετούν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία 
αυτά δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης (άρθρο 21 του ν. 3328/05). 

 Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες µπορεί να γίνει απόσπαση από σχολείο σε σχολείο του 
ίδιου νοµού για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 16, 
Περίπτωση Γ', παρ. 1 του Ν. 1566/85). Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση µεγαλύτερη του 
διµήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από 
πρόταση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 2 του Ν. 1566/85). 

 ∆ασκάλες που είναι µητέρες παιδιών µέχρι τριάµισι (3,5) ετών µπορεί να αποσπώνται - µε αίτησή 
τους - από ολιγοθέσια (1θ, 2θ, 3θ) σε πολυθέσια δηµοτικά σχολεία µε απόφαση του ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ΄, παρ. 10 του Ν. 
1566/85).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι µελών ∆.Ε.Π. 
Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων που έχουν έδρα εκτός των νοµών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, µπορούν να αποσπώνται µε αίτησή τους, κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας και για 
όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., σε αντίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η 
έδρα του Τµήµατος ή Παραρτήµατος (άρθρο 6, παρ. 4 του Ν. 3027/02). 

 Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη ∆ευτεροβάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη ∆ηµόσια 
∆ευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή και στις 
Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 
2740/1999. Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από γνώµη του Ανώτατου Επιστηµονικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση του 
Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας ή κατά περίπτωση του ∆ιευθυντή της Ανώτερης 
Εκκλησιαστικής Σχολής µέχρι της παύσης λειτουργίας αυτών. Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η 
κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται κατά 
περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή (άρθρο 25, παρ. 
3 του Ν. 3467/06).  

 Με απόφαση του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. 
(Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών) εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων, εξειδικευµένος στην 
εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών µαθηµάτων (άρθρο 13, παρ. 10 του Ν. 3149/03). 

 Επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, τακτικοί υπάλληλοι που κατέχουν 
οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, ένστολου προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος (άρθρο 21 του Ν. 2946/01). 
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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό  
(Ν. 2413/96) 

 
Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό 

ύστερα από αίτησή τους δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, 
οι οποίοι:  

 Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, 
γαλλική ή γερµανική.  

 Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα επιµόρφωσης. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των 
προγραµµάτων αυτών, οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρυθµα σεµινάρια 
που οργανώνονται από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
Η απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε αποδοχές στην Ελλάδα και επιµίσθιο στο εξωτερικό ή µόνο 

µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιµίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, µε δυνατότητα 
παράτασης δύο (2) ακόµη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά µε τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. 

 ∆υνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συµπληρώνουν ή 
έχουν συµπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης. 

 Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν 
δικαίωµα απόσπασης µέχρις ότου συµπληρωθεί η τριετία. 

 Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη 
υπηρεσίας γίνεται εντός του  Α` τετραµήνου του σχολικού έτους απόσπασης. 

 Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α` τετράµηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια 
σχολικού έτους, παρατείνεται µέχρι τη λήξη αυτού. 
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις:  
♦ Εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το 

επιµίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται 
η µισθοδοσία από τοπικούς φορείς.  

♦ Όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συµφωνίες.  
♦ Όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασµένων. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, 
υποχρεούνται να παραµείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης τους. Αίτηση 
ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί µόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που 
αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της 
απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο 
εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα 
(άρθρο 24 του Ν. 3404/05).  

 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο 
εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι συντονιστών εκπαίδευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση του 
συζύγου τους. Η απόσπαση των εν λόγω εκπαιδευτικών µπορεί να αποφασίζεται για χρονικό διάστηµα και 
πέραν της πενταετίας, κατ' εξαίρεση της προβλεπόµενης διαδικασία αποσπάσεων, όπως αυτή καθορίζεται 
µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2413/96. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τις αποδοχές της 
οργανικής τους θέσης στην Ελλάδα, χωρίς επιµίσθιο εξωτερικού (άρθρο 9, παρ. 16 του Ν. 2817/00).  

 Εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία µε απόσπαση σε εκπαιδευτικές µονάδες του 
εξωτερικού και έχουν συνάψει γάµο µε Έλληνες που είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό ή οµογενείς ή 
αλλοδαπούς πριν την ισχύ του Ν. 2413/96, µπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες της ίδιας 
χώρας του εξωτερικού, µε τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόµενο από τις 
ισχύουσες διατάξεις επιµίσθιο, µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για 
την απονοµή σύνταξης από το δηµόσιο ταµείο (άρθρο 9, παρ. 17, εδ. α' του Ν. 2817/00).  
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 Εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία  µε απόσπαση σε εκπαιδευτικές µονάδες του 
εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι µόνιµος κάτοικος του εξωτερικού, µπορεί να 
αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού µέχρι τη συµπλήρωση µιας ακόµη 
πενταετίας, µε τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες 
διατάξεις επιµίσθιο, εφόσον ενδιάµεσα έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή µε 
απόσπαση σε άλλη θέση στην ηµεδαπή (άρθρο 9, παρ. 17, εδ. β' του Ν. 2817/00).  

 Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε µόνιµοι 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε µόνιµοι 
υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. α` και β` βαθµού που υπηρετούν 
ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να 
αποσπώνται, µε αίτηση τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ή του ∆ηµοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη µε την αρχή που υπηρετεί ο ή 
η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστηµα 
διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη του Προϊσταµένου της οικείας 
διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι αποσπώµενοι 
εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν επιµίσθιο ή επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά µόνον τις αποδοχές 
του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους 
θέσης. Οι αποσπάσεις αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας 
του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει δύο έτη πραγµατικής 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση (άρθρο 8, παρ. 9 του Ν. 3194/03).  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασµένοι σε 

εκπαιδευτικές µονάδες, τµήµατα και τάξεις του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 2413/96, θεωρούνται ότι 
ανήκουν στην περιοχή µετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν. Οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί µπορούν να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους:  

 αίτηση µετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή µετάθεσης εφόσον υπηρέτησαν ένα (1) έτος στο σχολείο της 
οργανικής τους θέσης,  

 αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης µόνο σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο 
αποσπάστηκαν εφόσον δεν συµπλήρωσαν σε αυτό υπηρεσία ενός (1) έτους.  
Όσοι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς επανέρχονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους τίθενται στη 

διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο τους τοποθετεί προσωρινά σε σχολείο της 
αρµοδιότητάς τους και οριστικά σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση (άρθρο 8, παρ. 3 
του Ν. 2817/00). 
 
 
 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
 
 
 Η µετάταξη γίνεται είτε αυτεπάγγελτα λόγω εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών είτε µετά από αίτηση 
του υπαλλήλου και απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει αν ο 
µετατασσόµενος έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση στην οποία γίνεται η µετάταξη. Για τη 
µετάταξη εκδίδεται πράξη του αρµόδιου Υπουργού (άρθρα 69, 73, 74 του Ν. 3528/07). 
 Η µετάταξη αναλύεται σε δύο ιδιαίτερες πράξεις: α) σε απόλυση του υπαλλήλου από την οργανική θέση 
που κατέχει και β) στο διορισµό του σε άλλη οργανική θέση (Συµβούλιο της Επικρατείας 1396/1965). Η 
µεταβολή αυτή γίνεται χωρίς διακοπή της υπαλληλικής σχέσης και έτσι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου 
στην προηγούµενη θέση υπολογίζεται για την υπηρεσιακή κατάστασή του (ΣτΕ 1503/1964). 
 Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις 
άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα διορισµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και 
στον κλάδο τον οποίο επιθυµούν να µεταταγούν έχουν διοριστεί οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την 
ίδια µε αυτούς υπηρεσία στην εκπαίδευση (άρθρο 12, παρ. 4 του Ν. 3260/04). 
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ΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Ο εκπαιδευτικός τίθεται αυτεπάγγελτα ή µε αίτησή του σε διαθεσιµότητα – µε απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου - λόγω ασθένειας όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το µέγιστο χρόνο 
αναρρωτικής άδειας, είναι όµως κατά την εκτίµηση της υγειονοµικής επιτροπής ιάσιµη. Η διαθεσιµότητα αρχίζει 
από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) και για τα δυσίατα νοσήµατα τα δύο 
(2) έτη (άρθρο 100, παρ. 2 του Ν. 3528/07). 

Κατά το τελευταίο δίµηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιµότητας, οι υγειονοµικές 
επιτροπές υποχρεούνται ύστερα από ερώτηµα της υπηρεσίας να γνωµοδοτήσουν για την ικανότητα του 
υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αν η υγειονοµική επιτροπή γνωµατεύσει αρνητικά, ο υπάλληλος 
απολύεται υποχρεωτικά µε τη λήξη του χρόνου της διαθεσιµότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών 

του. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ο υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας αναδιορίζεται µετά από 

γνωµοδότηση της οικείας υγειονοµικής επιτροπής µε την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωµατική 
ή πνευµατική του ικανότητα σε βαθµό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του (άρθρο 21 του Ν. 
3528/07). Για τον αναδιορισµό του αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο εφόσον 
 είχε τριετή, τουλάχιστο, ευδόκιµη υπηρεσία, 
 υπέβαλε αίτηση αναδιορισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την απόλυσή του. 

 
 

ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 
 

Σε αργία τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από 
ένταλµα προσωπικής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω κι αν απολύθηκε µε εγγύηση. Επίσης, τίθεται σε 
αργία αυτοδίκαια ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την 
κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας άσκησης προσφυγής 
ενώπιον του ΣτΕ ή την ηµέρα που δηµοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή (άρθρο 
103 του Ν. 3528/07). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Η θέση σε αργία δεν έχει χαρακτήρα πειθαρχικής ποινής αλλά διοικητικού µέτρου αναγκαίου για το 

συµφέρον της υπηρεσίας. 
• Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε 

αργία. 
 

∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ  
 

Με πράξη του αρµόδιου Υπουργού – ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου – είναι 
δυνατή η θέση σε αργία του υπαλλήλου όταν (άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 3528/07): 
♦ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία, 
♦ έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα το οποίο µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, 
♦ υπάρχει βάσιµη υπόνοια για άτακτη διαχείριση η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή του 

αρµόδιου επιθεωρητή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Κατά τη διάρκεια της αργίας γίνεται παρακράτηση του ήµισυ των αποδοχών (1/2) εκτός κι αν του έχει 

επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής (22 συνεχείς εργάσιµες ηµέρες ή 30 
ηµέρες σε ένα έτος) από την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η αργία µπορεί να διαρκέσει ένα (1) έτος, µετά την πάροδο του οποίου το Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα για τη συνέχιση ή µη της αργίας. 

 Η αργία αίρεται αυτοδίκαια µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση απόφασης θέσης του υπαλλήλου σε 
αργία.  
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Ορισµός πειθαρχικού παραπτώµατος 
 

Πειθαρχικό αδίκηµα αποτελεί κάθε υπαίτια παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος µε µια πράξη ή 
παράλειψη που µπορεί να καταλογιστεί στον υπάλληλο (άρθρο 106, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό τα στοιχεία του πειθαρχικού παραπτώµατος είναι: 
 

 Πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά παράβαση του καθήκοντος ως ∆ηµοσίου Υπαλλήλου. 
 Καταλογισµός υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου εξαρτάται θετικά ή αρνητικά από τη 
βούληση του υπαλλήλου (ΣτΕ 715/1981). Καταλογισµός δεν υπάρχει όταν συντρέχουν ψυχικές 
καταστάσεις που επηρεάζουν τη βουλητική ικανότητα (ΣτΕ 123/1972), όπως µπορεί να είναι ασθένεια, 
ανυπαίτια κατάσταση µέθης ή ανυπαίτια παραφορά. 

 Υπαιτιότητα, δηλαδή δόλος ή αµέλεια (ΣτΕ 2030/1976). ∆όλος υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη γίνεται 
ηθεληµένα, ενώ αµέλεια υπάρχει όταν ο υπάλληλος δεν επέδειξε την προσοχή και περίσκεψη που είχε 
υποχρέωση να επιδείξει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Υπαιτιότητα δεν υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη οφείλεται σε ανυπαίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή 
ακαταλληλότητα του υπαλλήλου. 

 Υπαιτιότητα δεν υπάρχει όταν ο υπάλληλος ενήργησε κάτω από συνθήκες βίας. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όπως συµπεραίνεται από τα παραπάνω, για να χαρακτηριστεί µια πράξη ή παράλειψη ως πειθαρχικό 
παράπτωµα πρέπει να συντρέχουν και τα στοιχεία της υπαιτιότητας και του καταλογισµού. 

 
Πειθαρχικές ποινές 

 
Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι (άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 3528/07): 
 

 Η έγγραφη επίπληξη, η οποία θίγει µόνο ηθικά τον υπάλληλο. Η προφορική επίπληξη έχει χαρακτήρα 
έντονης υπόδειξης και δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή. 

 Το πρόστιµο έως τις αποδοχές τριών (3) µηνών. 
 Η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη. 
 Ο υποβιβασµός κατά ένα βαθµό. 
 Η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες µε πλήρη στέρηση των αποδοχών. 
 Η οριστική παύση, η οποία µπορεί να επιβληθεί µόνο για τα παραπτώµατα που απαριθµούνται στο 
άρθρο 109, παρ. 2 του Ν. 3528/07) και είναι: 

 
 της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1(α) του Ν. 3528/07,  
 της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους,  
 αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του,  

 χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας,  
 παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις,  
 αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) 
εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους,  

 εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,  
 άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί η αρχή στην οποία αυτός 
ανήκει ή επιτροπή, µέλος της οποίας είναι αυτός,  

 εµµονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή (άρθρο 56, παρ. 10 του Ν. 
3528/07). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωµα αν 

κατά την προηγούµενη της διάπραξης του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές 
ποινές ανώτερες του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός ή κατά το προηγούµενο της διάπραξής του έτος 
είχε τιµωρηθεί για το ίδιο αδίκηµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός.  



 26
 

∆ιαγραφή πειθαρχικών ποινών 
 

∆ιαγράφονται αυτοδικαίως - εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ο υπάλληλος δεν 
τιµωρήθηκε µε άλλη ποινή -  και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελούν στοιχεία της κρίσης του (άρθρο 145 
του Ν. 3528/07): 

 η ποινή της επίπληξης µετά από τρία (3) έτη, 
 του προστίµου µετά από πέντε (5) έτη, 
 οι υπόλοιπες ποινές, εκτός από την ποινή της οριστικής παύσης, µετά από δέκα (10) έτη. 

 
 

Πειθαρχικά όργανα 
 

Τα πειθαρχικά όργανα είναι µονοµελή ή συλλογικά. Μονοµελή όργανα είναι οι Πειθαρχικοί 
Προϊστάµενοι και συλλογικά όργανα είναι τα Πειθαρχικά Συµβούλια (άρθρο 2 του Π.∆τος 47/2006). 

 
 

Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι για το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι οι:  

 
Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραµµατέας, Ειδικός Γραµµατέας, Περιφερειακός ∆ιευθυντής, 

∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, Προϊστάµενος Γραφείου, Προϊστάµενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ο Προϊστάµενος του Κ∆ΑΥ. 

 
 

Αρµοδιότητες Πειθαρχικών Προϊσταµένων 
 
Όλοι οι Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι µπορούν να επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της επίπληξης και την 

πειθαρχική ποινή του προστίµου µε τις εξής διακρίσεις (άρθρο 4 του Π.∆τος 47/2006): 
 Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός µέχρι τις αποδοχές του ενός (1) µηνός. 
 Ο Γενικός Γραµµατέας και Ο Ειδικός Γραµµατέας µέχρι τα δύο τρίτα (2/3) των µηνιαίων αποδοχών. 
 Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής µέχρι το ήµισυ (1/2) των µηνιαίων αποδοχών. 
 Οι λοιποί Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι µέχρι το ένα τρίτο (1/3) των µηνιαίων αποδοχών. 

 
Η αρµοδιότητα των Πειθαρχικών Προϊσταµένων περιλαµβάνει την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης 

(προανάκριση, ανάκριση) και τη λήξη της πειθαρχικής δίωξης ή εφόσον το πειθαρχικό αδίκηµα πιθανολογείται 
και επισύρει ποινή που ο Πειθαρχικός Προϊστάµενος µπορεί να επιβάλλει, την κλήση σε απολογία και την 
εκδίκαση της υπόθεσης. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αν το αδίκηµα επισύρει βαρύτερη ποινή, η υπόθεση παραπέµπεται στον ανώτερο Πειθαρχικό 

Προϊστάµενο και η παραποµπή µπορεί να επαναληφθεί µέχρι τον Υπουργό. Ο Υπουργός για τον ίδιο λόγο 
παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο (άρθρο 118, παρ. 6 του Ν. 3528/07). 

 
 
 

Πειθαρχικά Συµβούλια 
 

Για τα Πειθαρχικά Συµβούλια ισχύουν οι κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας που ισχύουν και στα 
Υπηρεσιακά Συµβούλια. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια (5µελή σύνθεση) κρίνουν σε πρώτο 
βαθµό µετά από παραποµπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθµό µετά από άσκηση ένστασης κατά 
των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταµένων και µπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή (άρθρο 5 
του Π. ∆τος 47/2006). 
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Τα ΠΥΣΠΕ 
  

 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε. εκτός από πειθαρχικές 
υποθέσεις κατά των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών 
Θεµάτων, των Προϊσταµένων Γραφείων, των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και των Τακτικών και 
Αναπληρωµατικών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 

 
Τα ΑΠΥΣΠΕ 

  
 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων, των Προϊσταµένων των 
Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, των Προϊσταµένων Γραφείων, καθώς και των Τακτικών και 
Αναπληρωµατικών µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων, 

 εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, των 
Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των Προϊσταµένων των Γραφείων Εκπαίδευσης. 

 
 

Τα ΠΥΣΕΕΠ 
  

 εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα Κ∆ΑΥ της περιοχής της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

 αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, 
εκτός των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και 
του ΥΣΕΕΠ. 

 
Το ΥΣΕΕΠ 

 
 εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, 
καθώς και κατά των Τακτικών και Αναπληρωµατικών αιρετών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, 

 εκδικάζει ενστάσεις των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον είναι µέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών 
αποφάσεων των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, 

 εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και 
των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, 

 εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης, 
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, 

 αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καθώς και για τον 
αναδιορισµό των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον προέρχονται από µέλη του ΕΕΠ και των Τακτικών 
και Αναπληρωµατικών αιρετών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι µέλη του ΕΕΠ και του 
ΕΒΠ. 

 
Το ΚΥΣΠΕ 

  
 εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και 
Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, καθώς και κατά των Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών των Ανώτερων 
Περιφερειακών και των Κεντρικών Συµβουλίων, 

 εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών ∆ιευθυντών 
Εκπαίδευσης, 

 αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καθώς και για τον 
αναδιορισµό τους, των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών των 
Περιφερειακών και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο η προεδρία ανατίθεται σε δικαστικό λειτουργό (άρθρο 

163, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 
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ΕΝΣΤΑΣΗ 
 
 Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Προϊσταµένων (εκτός του Υπουργού) υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του 
αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 

 Ο υπάλληλος που τιµωρήθηκε µε απόφαση πρωτοβάθµιου υπηρεσιακού συµβουλίου, δικαιούται να ασκήσει 
ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής 
ποινής του προστίµου αποδοχών δύο (2) µηνών και άνω, της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή, 
του υποβιβασµού, της προσωρινής και οριστικής παύσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όλες οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθµό υπόκειται σε ένσταση 

ενώπιον του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου, αν αυτή ασκηθεί υπέρ της ∆ιοίκησης (άρθρο 141, παρ. 
2 του Ν. 3528/07). 

Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 
υπάλληλο. Τα υπηρεσιακά συµβούλια και το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο όταν κρίνουν µετά από 
ένσταση του υπαλλήλου δεν µπορούν να χειροτερέψουν τη θέση του. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Η προθεσµία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής 
απόφασης µε εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή και της 
προσωρινής και οριστικής παύσης (άρθρο 141, παρ. 6). 

 Η ένσταση κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταµένων κατατίθεται στο αρµόδιο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο. Η ένσταση κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθµό 
κατατίθεται σε αυτό και το οποίο τη διαβιβάζει στο ∆ευτεροβάθµιο µε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης 
(άρθρο 141, παρ. 7). 

 
 

 
ΕΝ∆ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 

Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Προϊσταµένων και των Πειθαρχικών 
Συµβουλίων έχουν στη διάθεσή τους τα ένδικα βοηθήµατα της "υπαλληλικής προσφυγής", της "αίτησης 
ακυρώσεως", της "προσφυγής- αγωγής" και της "έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο". 
 

Η υπαλληλική προσφυγή 
 

 Οι µόνιµοι υπάλληλοι (και οι δόκιµοι) έχουν δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ κατά των αποφάσεων 
του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού ή της 
οριστικής παύσης (άρθρο 142, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 

 Οι µόνιµοι υπάλληλοι (και οι δόκιµοι) έχουν δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
κατά: 

• των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού, 
• των αποφάσεων του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή του 

προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός και άνω, της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή και της 
προσωρινής παύσης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

πειθαρχικής απόφασης, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή 
οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ή το ∆ιοικητικό Εφετείο δύνανται µε 
απόφασή τους να αναστείλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται 
ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντα ή ευδοκίµηση της προσφυγής, εκτός εάν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της 
προσφυγής γίνεται µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών από τη χορήγηση της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή 
εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει (άρθρο 142, παρ. 4 του Ν. 3528/07).  
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Η αίτηση ακυρώσεως 

 
Ο Τακτικός ∆ηµόσιος Υπάλληλος έχει το δικαίωµα να προσβάλλει µε αίτηση ακυρώσεως στο 

∆ιοικητικό Εφετείο όλες τις διοικητικές πράξεις και παραλείψεις οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας 
(τοποθέτηση, µετάθεση, προαγωγή, µετάταξη, ένταξη, χορήγηση αδειών, τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης 
και προστίµου έως ενός µηνός, τη θέση σε διαθεσιµότητα, τη δυνητική θέση σε αργία, την απόλυση λόγω 
ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας). Κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου τόσο ο υπάλληλος όσο 
και η ∆ιοίκηση µπορούν να ασκήσουν έφεση στο ΣτΕ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης που προσβάλλεται. 

Μπορεί, όµως, ο αρµόδιος Υπουργός να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσής της. 
 

 
 

Η προσφυγή – αγωγή 
 
 

Σε περίπτωση µη καταβολής των χρηµατικών παροχών που δικαιούται, ο υπάλληλος έχει τη 
δυνατότητα να προσβάλλει τις σχετικές διοικητικές πράξεις µε προσφυγή (άρθρο 29, παρ. 3 του Ν. 2721/99). 
Παράλληλα νοµιµοποιείται να εγείρει και αγωγή στα (τριµελή) ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία. 

 
 
 

Η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
 
Στην περίπτωση που ο ∆ηµόσιος Υπάλληλος ασκεί καθήκοντα δηµόσιου υπολόγου και εκδοθεί σε 

βάρος του πράξη καταλογισµού, η οποία του επιβάλλει την πληρωµή του ποσού του ελλείµµατος, µπορεί να 
ασκήσει το ένδικο βοήθηµα της "έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο" και κατά της απόφασης αυτού ασκεί τα 
ένδικα µέσα της αίτησης αναθεώρησης και της αίτησης αναίρεσης. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

Για την πλήρωση των θέσεων στελεχών Π.Ε. καταρτίζονται οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες: 
 
 Σχολικών Συµβούλων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Αγωγής 
 Σχολικών Συµβούλων Ειδικής Αγωγής 

 
 ∆ιευθυντών Π.Ε. 
 Προϊσταµένων Γραφείων Π.Ε. 

 
 ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών Σχολείων 
 ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. 
 ∆ιευθυντών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων 
 ∆ιευθυντών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων  
 ∆ιευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Η επιλογή των Σχολικών Συµβούλων γίνεται από το Συµβούλιο Επιλογής σχολικών συµβούλων που 
συγκροτείται στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

 Η επιλογή των ∆ιευθυντών Π.Ε. και των Προϊσταµένων Γραφείων Π.Ε. γίνεται από το Συµβούλιο 
Επιλογής ∆ιευθυντών Π.Ε. και Προϊσταµένων Γραφείων Π.Ε. που συγκροτείται στην κεντρική 
υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 

 
 Τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ) επιλέγουν τους ∆ιευθυντές ∆ηµοτικών 
Σχολείων, τους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. και τους ∆ιευθυντές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
(ΠΥΣ∆Ε). 

 Το ΚΥΣΠΕ επιλέγει τους ∆ιευθυντές Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Οι υποψήφιοι ∆ιευθυντές µπορούν να επιλέξουν µία ή περισσότερες περιοχές σε ένα µόνο ΠΥΣΠΕ (όχι κατ' 

ανάγκη αυτό που ανήκουν οργανικά) 
• Η τοποθέτηση στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούµενες θέσεις για το 

υπόλοιπο αυτής. 
 

Προϋποθέσεις – Προσόντα επιλογής 
 

Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων Νηπιαγωγών και ∆ασκάλων, αντίστοιχα, µε βαθµό Α’ και 
 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν ασκήσει επί δέκα (10), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Ειδικής Αγωγής µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του 

κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και 
 έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή Τµήµατα Ένταξης, 
 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν ασκήσει επί οχτώ (8), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε ΣΜΕΑ. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. µε βαθµό Α’ 

και 
 έχουν διατελέσει για δύο (2) τουλάχιστο διδακτικά έτη ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων ή Προϊστάµενοι 
Νηπιαγωγείων ή Προϊστάµενοι Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων, 

 έχουν δεκαοχταετή (18), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν δεκαπέντε έτη (15) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί δέκα (10), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 
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Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων Γραφείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. µε βαθµό Α’ 
και 
 έχουν διατελέσει για δύο (2), τουλάχιστο, διδακτικά έτη ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων ή Προϊστάµενοι 
Νηπιαγωγείων ή Προϊστάµενοι Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων, 

 έχουν δεκαεξαετή (16), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν δώδεκα έτη (12) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί δέκα (10) τουλάχιστο έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών Σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του 

κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και  
 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων 

µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό 
Α’ και 
 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα Πειραµατικά σχολεία,  
 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών Σχολείων ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και 
 είναι κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των 

µαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστο Β2,  
 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε.. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των Ειδικών Σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του 

κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και 
 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν µε οργανική θέση στις 
Σ.Μ.Ε.Α.,  

 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της Π.Ε. 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου 

∆ασκάλων, εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό Α’ και 
 έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. ή υπηρετούν µε 
οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,  

 έχουν δωδεκαετή (12), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 έχουν ασκήσει επί πέντε (5), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. 
 

Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής (µόρια) 
 

 Η αριθµητική αποτίµηση των κριτηρίων για την επιλογή των Σχολικών Συµβούλων περιγράφεται στο άρθρο 
8, Κεφ. Α' του Ν. 3467/06. 

 Η αριθµητική αποτίµηση των κριτηρίων για την επιλογή των ∆ιευθυντών Π.Ε., των Προϊσταµένων 
Γραφείων και των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων αποτιµάται ως εξής (άρθρο 8, Κεφ. Β' του Ν. 
3467/06): 
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Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική εµπειρία: 

(22 αξιολογικές µονάδες κατά ανώτατο όριο) 
 
Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση: 
 

 Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη σε 2 µονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούµενης 
για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 8 µονάδες κατά ανώτατο όριο.  

 Τη διδακτική εµπειρία αποτιµώµενη σε 2 µονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούµενης για τη 
συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 12 µονάδες κατά ανώτατο όριο.  

 Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια σε 
2 µονάδες κατά ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: 

 Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου εκπαίδευσης ή Σχολικού 
Συµβούλου σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1.  

 Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή σχολικής µονάδας σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1.  
 Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας σε 0,25 µονάδες ανά έτος και µέχρι 0,5.  
 Συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια και συµβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό µέλος σε 0,5 µονάδες 
ανά έτος και µέχρι 1.  

  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
♦ Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα ∆ιευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, 

οι αξιολογικές µονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µονάδες που είναι περισσότερες.  
♦ Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συµβούλια, οι αξιολογικές µονάδες δεν 

αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µονάδες που είναι περισσότερες.   
 
 

Επιστηµονική - παιδαγωγική συγκρότηση: 
(14 αξιολογικές µονάδες κατά ανώτατο όριο) 

 
 

Οι µονάδες αυτές αποτιµώνται ως εξής: 
 ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε 4,5 µονάδες για το πρώτο και σε 6,5 µονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.  
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 µονάδες για τον πρώτο και σε 3,5 µονάδες συνολικά για 
περισσότερους του ενός.  

 ∆ιδασκαλείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 2,5 µονάδες.  
 ∆εύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 2 µονάδες και σε 3 µονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία.  
 Επιµόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.∆.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1 µονάδα.  
 Εξάµηνη επιµόρφωση σε 0,5 µονάδες.  
 Τρίµηνη επιµόρφωση σε 0,25 µονάδες.  
 Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0,25 µονάδες.  
 ∆ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 µονάδες και σε 1 µονάδα για 
περισσότερες της µίας γλώσσας. 

 ∆ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 µονάδα και σε 2 µονάδες 
για περισσότερες της µίας γλώσσας.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

♦ Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές 
µονάδες αποτιµώνται αθροιστικά σε 5,5. Για το δεύτερο διδακτορικό δίπλωµα υπολογίζονται επιπλέον 2 
µονάδες και για το δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο 1 µονάδα.  

♦ Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται 
µονάδες µόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών 
και του επιπέδου γλωσσοµάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές µονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο 
σε  δύο (2).  
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Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση: 
(20 αξιολογικές µονάδες) 

 
Αυτή εκτιµάται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής µε βάση:  

 
 Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.  

 Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση 
της εκπαίδευσης θεµάτων, ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιµάται 
µεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διοικητικά, 
διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να 
εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου κάθε µέλος του συµβουλίου καταγράφει αιτιολογηµένως 
τις αξιολογικές µονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης.  

 Αν η βαθµολογία ενός ή περισσότερων µελών είναι µικρότερη από το µέσο όρο της βαθµολογίας του 
συνόλου των παρόντων µελών, πλέον των πέντε µονάδων, η βαθµολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται 
έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε µονάδες ακριβώς (άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3467/06).  

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν 
ένσταση κατά της µη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις 
εξετάζονται εντός δεκαπενθηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους (άρθρο 10, Κεφ. Γ', παρ. 3 
του Ν. 3467/06).  

 
Αναπλήρωση  ∆ιευθυντών 

 
Αν δεν υπάρχει ∆ιευθυντής σχολικής µονάδας και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής µε απόφαση του 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νοµού και έχει τα 
απαιτούµενα προσόντα (άρθρο 11, κεφ. Ε', παρ. 1 του Ν. 1566/85). 

Σε περίπτωση που έχει λήξει η διάρκεια ισχύος των πινάκων ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι από πίνακα τότε ο 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης προκηρύσσει τις κενές θέσεις. Τα κριτήρια επιλογής των ∆ιευθυντών διακρίνονται στις 
παρακάτω κατηγορίες (άρθρο 3 του Ν. 3467/06): 

 Υπηρεσιακή κατάσταση - ∆ιδακτική εµπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου 
(άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 1). 

 Επιστηµονική - Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 2). 
 Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιµάται κατά την προφορική συνέντευξη 
ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής (άρθρο 8, Κεφ. Β', περ. 3). 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Αν και µε τη διαδικασία αυτή δεν συµπληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται 
υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθµό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 
συµβουλίου, το οποίο, µε βάση τα κριτήρια επιλογής ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων, αξιολογεί κατά σειρά 
τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:  
♦ στην ίδια σχολική µονάδα,  
♦ σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήµου, 
♦ σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται µε τη διαδικασία της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4. 
Αν σε ορισµένες από τις παραπάνω σχολικές µονάδες δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄, το 

υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως ∆ιευθυντών, εκπαιδευτικών µε βαθµό Β΄ που 
υπηρετούν οργανικά σε σχολικές µονάδες κατά τη σειρά της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση 
υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους για κρίση 
δήλωση προτίµησης σχολείων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι ∆ιευθυντές που τοποθετούνται µε τη διαδικασία της υποχρεωτικής τοποθέτησης καλύπτουν 

προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.  
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Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων 

 
Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. του κλάδου 

∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και 
 έχουν οργανική θέση στη σχολική µονάδα 
 έχουν δεκαετή (10), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 
 Αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής σχολικής µονάδας, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό από 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική µονάδα. Αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι καθήκοντα 
υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου  (άρθρο 11, κεφ. Ε', παρ. 2 του Ν. 1566/85). 

 Μετά την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους 
εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή στη 
σχολική µονάδα που υπηρετούν οργανικά, να υποβάλουν στο διευθυντή της σχολικής µονάδας σχετική 
αίτηση εντός δεκαηµέρου. Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι 
υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογηµένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ο οποίος 
αποστέλλεται από το διευθυντή της σχολικής µονάδας στο ΠΥΣΠΕ εντός πέντε (5) ηµερών  (άρθρο 4, παρ. 
5 του Ν. 3467/06). 

 Το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής (ΠΥΣΠΕ) όταν λάβει τους συνταχθέντες από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων 
πίνακες υποψηφίων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και ορίζει τις ηµεροµηνίες 
πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη το Συµβούλιο αξιολογεί 
τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας και αφού λάβει υπόψη του τη γνώµη του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων προτείνει την τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών µονάδων (άρθρο 10, κεφ. ∆', παρ. 1, 2 
του Ν. 3467/06). 

  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Η τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες γίνεται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή ύστερα 
από πρόταση του ΠΥΣΠΕ. 

 
 
 

Επιλογή Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων 
 
 

 ∆ύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των 
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του νοµού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο 
οικείος ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µε απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες του νοµού καλεί 
τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε 
ηµερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές (άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3467/06). 

  
 Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της 
Π.Ε. του κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και έχουν δεκαετή (10), 
τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.  

 
 Κριτήριο επιλογής είναι  ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως 
αποτιµάται µέσα από την προσωπική συνέντευξη επί παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και 
διοίκηση της εκπαίδευσης θεµάτων, ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής (ΠΥΣΠΕ). 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Πίστη στο Σύνταγµα 
 
 Ο υπάλληλος οφείλει πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία (άρθρο 103, 
παρ. 1 του Συντ. και άρθρο 24 του Ν. 3528/07). 
 

Νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών 
(άρθρο 25 του Ν. 3528/07) 

 
 Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοµιµότητα των 
υπηρεσιακών του ενεργειών.  

 Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των Προϊσταµένων του. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Όταν, όµως, εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει, πριν την εκτελέσει, να αναφέρει 
εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.  

 Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγµατική ή παράνοµη, ο υπάλληλος οφείλει να µην την εκτελέσει 
και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή 
κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συµφέροντος ή όταν, 
ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει 
δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συµφέροντος, ο υπάλληλος 
οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταµένη αρχή εκείνου που τον 
διέταξε.  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Ο υπάλληλος που έχει αντίθετη γνώµη για εντελλόµενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η 
προσυπογραφή του οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως (στο περιθώριο του εγγράφου) και να απαλλαγεί από 
την ευθύνη. ∆ιαφορετικά, αν παραλείπει την προσυπογραφή, θεωρείται ότι προσυπέγραψε. 
 
 

Εχεµύθεια 
 

Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις 
κείµενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεµύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή 
πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή επ` ευκαιρία αυτών (άρθρο 26 του Ν. 3528/07).  

 
Συµπεριφορά υπαλλήλου 

(άρθρο 27 του Ν. 3528/07) 
 

• Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια στους 
διοικούµενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.  

• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή 
σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.  

 
Περιουσιακή κατάσταση 

 
Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισµό του, την περιουσιακή κατάσταση 

του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν µε αυτόν, καθώς και κάθε µεταγενέστερη ουσιώδη 
µεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) µηνών από την τέλεση γάµου, υποχρεούνται να δηλώσουν την 
περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σηµαντικής αξίας ή ακινήτων, από 
τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά µε την υποβαλλόµενη δήλωση. 
Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονοµική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόµενα στο 
πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών (άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 
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Καθήκοντα υπαλλήλου 
 

 Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του Κλάδου ή της Ειδικότητάς του (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 
  

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παραµένουν υποχρεωτικά στο σχολείο 
τους στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών 
που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και 
εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραµένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιµες 
ηµέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί από 
τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή τριάντα (30) ώρες την 
εβδοµάδα (άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/85). 

 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή 
 

Μετά από άδεια ο υπάλληλος µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε αµοιβή, εφόσον:  
 συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης του και  
 δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.  
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο έργο ή εργασία µετά από σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του 
υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 31, παρ. 1,2 του Ν. 3528/07). 
  

 Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν µπορεί να είναι κατά µήνα 
ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης (άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3528/07 και 
άρθρο 104, παρ. 2 του Συντ. 1975/1986/2001). 

 
 Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός (291/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους): 

 
 να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής του, 
 να προσκοµίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας που πρόκειται να απασχοληθεί από την οποία να 
προκύπτει το ύψος των αποδοχών,  

 να προσκοµίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από  την οποία θα προκύπτει ότι δεν παρεµποδίζεται η οµαλή 
εκτέλεση αυτής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Απαγορεύεται η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων από δασκάλους. Η παράβαση της διάταξης αυτής 

(άρθρο 13, παρ. 9 του Ν. 1566/85):  
• επισύρει φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη,  
• συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, για το οποίο µπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης. 

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή στους εκπαιδευτικούς των 
Αγγλικών προκειµένου να διδάξουν σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. 

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής προκειµένου να διδάξουν σε 
Αθλητικά Σωµατεία, καθώς, επίσης και στους εκπαιδευτικούς της Μουσικής για να διδάξουν στα Ωδεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
♦ Αρµόδιο όργανο που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε αµοιβή είναι το 

ΠΥΣΠΕ.  
♦ Το ΠΥΣΕΕΠ γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα µέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ. 
♦ Το ΥΣΕΕΠ γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ΥΣΕΕΠ που 

ανήκουν σε   κλάδους του ΕΕΠ. 
♦ Το ΚΥΣΠΕ γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ΚΥΣΠΕ.  
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Συµµετοχή σε εταιρείες 
 

 Απαγορεύεται ο υπάλληλος να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρεία προσωπική, περιορισµένης 
ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανώνυµης εταιρείας ή διαχειριστής 
οποιασδήποτε εµπορικής εταιρείας (άρθρο 32, παρ. 2 του Ν. 3528/07). 

 
 Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους µετοχών ανωνύµων 
εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισµό ο ίδιος 
ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν µετοχές ανωνύµων εταιρειών οι οποίες εµπίπτουν στην 
απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω 
κληρονοµιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις 
µεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη µετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη µετάταξη του σε 
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Η µετακίνηση ή µετάταξη είναι υποχρεωτική 
για την υπηρεσία του. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών ή την 
ολοκλήρωση της µετάταξης του, ο υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα συµφέροντος (άρθρο 32, παρ.3 του 
Ν. 3528/07). Σύµφωνα µε αυτό ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος συλλογικού 
οργάνου να αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή 
σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή πρόσωπο µε το οποίο 
τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης (άρθρο 36 
του Ν. 3528/07).  

 
 
 

Κατοχή δεύτερης θέσης 
 

 
Απαγορεύεται ο διορισµός υπαλλήλου, µε οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση:  

 
α) ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, 
  
β) Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  
 
γ) Ο.Τ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των ενώσεων αυτών, 
  
δ) ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Οργανισµών, 
  
ε) Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή το 
κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου και  
 
στ) Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β', γ', δ' και ε΄ Νοµικά Πρόσωπα ή 
επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα κατέχουν το 51% 
τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου.  
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
  
 Τη µονιµότητα των Τακτικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων - στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι 
εκπαιδευτικοί - προβλέπει το ίδιο το Σύνταγµα στο άρθρο 103, παρ. 4 σύµφωνα µε το οποίο η 
δηµοσιοϋπαλληλική σχέση, µετά την ίδρυσή της, λύεται αναγκαστικά για τον υπάλληλο µόνο για ορισµένους 
λόγους: 
• Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας. 
• Η έκπτωση µετά από δικαστική απόφαση. 
• Απόλυση επειδή καταργήθηκε η οργανική θέση που κατέχει ο υπάλληλος (σ.σ. η περίπτωση αυτή 

δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς). 
• Απόλυση µετά από απόφαση του αρµόδιου υπηρεσιακού ή πειθαρχικού συµβουλίου. Στο 

∆ιάταγµα 410/1988 καθορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η απόλυση των 
Τακτικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

 Η σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα. Αν η δευτεροβάθµια ή ειδική υγειονοµική επιτροπή γνωµατεύσει 
για την ανικανότητα του υπαλλήλου, το ζήτηµα παραπέµπεται στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο το 
οποίο κρίνει για τη δυνατότητα του υπαλλήλου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της εργασίας που εκτελεί (Συµβούλιο της Επικρατείας 799/1975) και αποφασίζει για 
την απόλυση (ή όχι) του υπαλλήλου. 

 Η ανυπαίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Όταν ο υπάλληλος δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αν και 
καταβάλει την επιµέλεια που απαιτείται, παραπέµπεται στο υπηρεσιακό συµβούλιο µε το ερώτηµα της 
απόλυσης. 

 Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. 
 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
 
 Ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί. Η δήλωση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί εγγράφως 

(Συµβούλιο της Επικρατείας 3177/1967) και να είναι σαφής, να προκύπτει δηλαδή η βούληση του 
υπαλλήλου για οριστική αποχώρηση από την υπηρεσία (ΣτΕ 2199/1967). Ο παραιτούµενος υπάλληλος 
πρέπει κατά την υποβολή της παραίτησης να έχει πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Ο υπάλληλος που 
υπέβαλε παραίτηση έχει δικαίωµα να την ανακαλέσει µε έγγραφη δήλωσή του µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία ενός (1) µηνός µετά την υποβολή της παραίτησης, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή. Εάν η 
παραίτηση οφείλεται σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης (ΣτΕ 1393/1970) ή σε ουσιώδη πλάνη, η ανάκληση 
επιτρέπεται και µετά τη πάροδο της µηνιαίας προθεσµίας, µέσα σε εύλογο χρόνο. 

 Η υπηρεσία δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υποβολή της. Αν µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση, εµµένοντας στην 
παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ηµέρα 
υποβολής της δεύτερης αίτησης.  

 Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν 
παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 
148, παρ. 5 του Ν. 3528/07). 

 Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα από την 
επόµενη της λήξης του διδακτικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου, µπορεί να γίνει αποδεκτή 
παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, 
εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού (άρθρο 13, παρ. 20 του Ν. 3149/03). 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Στην άσκηση του παραπάνω δικαιώµατος υπάρχουν οι εξής περιορισµοί: 
 

 Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεµεί ποινική δίωξη για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής) ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού 
συµβουλίου για παράπτωµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή 
πειθαρχική δίωξη ασκηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την 
αποδοχή της. Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µετά την υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον 
η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθµό εντός έξι (6) µηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να 
υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης (άρθρο 148, παρ. 2 του Ν. 3528/07). 

 Εκπαιδευτικός που έκανε χρήση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να παραιτηθεί αν δεν 
παρέλθει το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας που έλαβε (άρθρο 58, παρ. 7 του Ν. 3528/07). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Πλασµατική παραίτηση υπάρχει όταν ο ∆ηµόσιος Υπάλληλος αποδεχθεί το διορισµό του και σε άλλη 
θέση του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή  Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισµού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου και των 
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία (Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ∆.Ε.Κ.Ο., 
Ν.Π.Ι.∆.) νοµικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω 
νοµικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή 
θεωρείται ότι ο υπάλληλος παραιτήθηκε αυτοδίκαια από την πρώτη θέση (άρθρο 35 του Ν. 
3528/07). 
 

 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

   
 Ο διοριζόµενος εκπαιδευτικός εισέρχεται στην υπηρεσία µε Βαθµό Γ΄ και µε το εισαγωγικό κλιµάκιο 
(18ο). Ο υπάλληλος εξελίσσεται µισθολογικά ανεξάρτητα από το βαθµό που κατέχει (άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 
3205/03). Μοναδική προϋπόθεση εξέλιξης του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια είναι η συµπλήρωση του 
απαιτούµενου χρόνου (ένας (1) χρόνος στο εισαγωγικό κλιµάκιο και δύο (2) χρόνια για κάθε ένα από τα 
επόµενα κλιµάκια). Η υποχρέωση της ∆ιοίκησης να χορηγήσει το αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο 
διαφοροποιείται µόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που 
έχει σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιοίκηση έχει υποχρέωση να 
παραπέµψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (άρθρο 6 του Ν. 3205/03).  
 Η νοµοθεσία προβλέπει την περιοδική καταβολή (στην αρχή κάθε δεκαπενθηµέρου) στους ∆ηµοσίους 
Υπαλλήλους αποδοχών, δηλαδή ενός χρηµατικού ποσού που δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγµατος για 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά έχει σκοπό να τους επιτρέψει διαβίωση ανάλογη προς το βαθµό τους 
(Άρειος Πάγος 1369/1980).  Οι αποδοχές περιλαµβάνουν: 

 Το Βασικό Μισθό. 
 Το κίνητρο απόδοσης, το οποίο καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, χωρίς να 
απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. 

 Το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης, το οποίο αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους 
σύµφωνα µε το ποσοστό του (επίσηµου) πληθωρισµού του προηγούµενου έτους. 

 Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας (105 Ευρώ) το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: 17,5  Ευρώ την 
1/1/2007, +17,5  Ευρώ την 1/7/2007, +35  Ευρώ την 1/1/2008, +35  Ευρώ την 1/1/2009. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, 
λαµβάνεται υπόψη ο Βασικός Μισθός (Ν. 3205/03).  

 Σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου λόγω αποχής από τα καθήκοντά του, εκτός της 
απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/30 των µηνιαίων αποδοχών για κάθε ηµέρα απουσίας. 
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Οικογενειακή παροχή 

 
 
 Έγγαµος                 35 Ευρώ 
 1ο παιδί                +18 Ευρώ 
 2ο παιδί                +18 Ευρώ 
 3ο παιδί                +47 Ευρώ 
 4ο παιδί                +47 Ευρώ 
 5ο και πάνω          +73 Ευρώ (για το καθένα) 

 
 
 

Επιδόµατα 
 
 

 Στους Σχολικούς Συµβούλους, και ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται επιδόµατα («θέσης 
ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης») ύψους 410 Ευρώ, συνολικά. 

 
 Στους Προϊσταµένους Γραφείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα  ύψους 370  Ευρώ, συνολικά. 

 
 Στους ∆ιευθυντές τετραθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών σχολείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα 
ύψους 291 Ευρώ, συνολικά. 

 
 Στους Υποδιευθυντές καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 158 Ευρώ, συνολικά. 

 
 Στους Προϊσταµένους Μονοθέσιων, ∆ιθέσιων, Τριθέσιων ∆ηµοτικών σχολείων, καθώς και στους 
Προϊσταµένους Νηπιαγωγείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 123 Ευρώ, συνολικά. 

 
 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και στα Τµήµατα 
Ένταξης καταβάλλεται επίδοµα ύψους 195 Ευρώ. 

 
 Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα ύψους 75 Ευρώ και στους κατόχους 

µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, επίδοµα ύψους 45 Ευρώ µηνιαίως. 
 

 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές και µόνο για όσο χρόνο 
υπηρετούν σε αυτές, καταβάλλεται επίδοµα ως εξής:  

• Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα Ευρώ (40 €). 
  
• Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α', µε εξαίρεση τις εξ αυτών παραµεθόριες του Ν. 287/1976, 

σε πενήντα Ευρώ (50€). 
 
• Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληµατικές και παραµεθόριες, σε εκατόν είκοσι 

Ευρώ (120 €).  
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Τα επιδόµατα ("θέσης ευθύνης" και "ειδικής απασχόλησης") που λαµβάνουν οι Προϊστάµενοι οργανικών 
µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται για όσο χρόνο ασκούν τα συγκεκριµένα καθήκοντα και µε 
µόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα αυτά, για 
οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιµοδοτική κ.τ.λ.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) µηνών συνολικά 
κατ' έτος (άρθρο 13 του Ν. 3205/03). 
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Αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
(άρθρο 8 του Ν. 3205/03) 

 
 

♦ Το επίδοµα µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε 
ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. 

  
♦ Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται 

µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα 
Πανεπιστήµια της ηµεδαπής. 

 
♦ Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το περιεχόµενο των 

µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του εκπαιδευτικού. Για τη 
συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ). 

 
♦ Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για 

τον ανώτερο τίτλο σπουδών.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο 

για την αναγνώριση (∆ΟΑΤΑΠ) ή συνάφειά τους (ΠΥΣΠΕ).  
 
 
 

Επιδόµατα εορτών και άδειας 
 
 

 Το επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο µε το 
µηνιαίο Βασικό Μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία υποβολής του, Το επίδοµα αυτό 
καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 
Απριλίου µέχρι 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους (δηλ. 240 ηµέρες). 

 
 Το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ηµέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο µε το µισό (1/2) 
του µηνιαίου Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό 
καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 
∆εκεµβρίου µέχρι 15 Απριλίου του επόµενου έτους (δηλ. 120 ηµέρες). 

 
 Το επίδοµα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο µε το µισό (1/2) του µηνιαίου 
Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό 
καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1η Ιουλίου 
µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους (δηλ. 360 ηµέρες). 

  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
♦ Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα 

παραπάνω, τότε λαµβάνει τµήµα του ανωτέρω επιδόµατος, ανάλογο του χρόνου µισθοδοσίας του. 
 
♦ Τα επιδόµατα Εορτών και Αδείας υπολογίζονται µόνο επί των αποδοχών της οργανικής θέσης και όχι επί 

των –τυχόν- προσαυξηµένων αποδοχών. 
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Κρατήσεις 
 
 

Παλιοί ασφαλισµένοι 
(διορισµένοι µέχρι 31-12-92) 

 
Μ.Τ.Π.Υ. 
Βασικός µισθός  χ  4% + 1% επί όλων των επιδοµάτων 
Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
Βασικός µισθός  χ  3% +2% επί όλων των επιδοµάτων πλην κινήτρου απόδοσης. 
(Το άλλο 3% είναι από τον εργοδότη) 
Τ.Π.∆.Υ. 
Βασικός µισθός  χ  4% 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
Βασικός µισθός  χ  6,67% και από 1-7-2007  γίνεται κράτηση στο ίδιο ποσοστό σε ένα ποσό 140,80€ από τα 
επιδόµατα  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Βασικός µισθός και το σύνολο των επιδοµάτων (πλην κινήτρου απόδοσης )  χ  2,55% 

 
Νέοι ασφαλισµένοι 

 
(Ασφαλισµένοι από 1-1-93  και οι οποίοι δεν είχαν σχέση εργασίας µε το ∆ηµόσιο πριν την ηµεροµηνία αυτή. 
Στην περίπτωση που είχαν σχέση εργασίας µε το ∆ηµόσιο πριν την 1-1-93 ακολουθούν τις κρατήσεις των 
παλιών ασφαλισµένων.) 
 
Μ.Τ.Π.Υ. 
Βασικός µισθός  χ  4% + 1% επί όλων των επιδοµάτων 
Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
Βασικός µισθός και το σύνολο των επιδοµάτων πλην κινήτρου απόδοσης χ  3%  
(Ίδιο ποσοστό και από τον εργοδότη) 
Τ.Π.∆.Υ. 
Βασικός µισθός και το σύνολο των επιδοµάτων (πλην κινήτρου απόδοσης)  χ  4% 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
Βασικός µισθός και το σύνολο των επιδοµάτων (πλην κινήτρου απόδοσης)  χ  6,67% 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Βασικός µισθός και το σύνολο των επιδοµάτων (πλην κινήτρου απόδοσης )  χ  2,55% 
 
 

Επιπλέον κρατήσεις για τους νεοδιόριστους 
 
 
Μ.Τ.Π.Υ. 
1 ακαθάριστος µισθός ( Βασικός µισθός + εξωδιδακτικό επίδοµα) σε 12 δόσεις 
Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
½ ακαθάριστου µισθού ( Βασικός µισθός + εξωδιδακτικό επίδοµα) σε 24 δόσεις 
(Πολλοί εκκαθαριστές κάνουν την ανωτέρω  κράτηση σε 12 µήνες ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
νεοδιόριστου) 
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Α∆ΕΙΕΣ 
 

 
∆ικαίωµα κανονικής άδειας  

 
 Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, µπορούν να πάρουν κανονική άδεια µε 
αποδοχές έως δέκα (10) ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν. 3528/07).  
 ΠΡΟΣΟΧΗ :  
 Η άδεια ζητείται µε αίτηση προς τον Προϊστάµενο που είναι και ο µόνος αρµόδιος να εγκρίνει ή όχι 
την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογηθεί - εκ των υστέρων - απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί σε πολιτικά γραφεία, στο ΥΠΕΠΘ, στις ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 
Εκπαίδευσης κ.τ.λ.) που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και επιστρέφουν στα εκπαιδευτικά 
τους καθήκοντα δεν µπορούν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής (546/2005 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). 
 

 
 

∆ικαίωµα ειδικής άδειας 
  

 Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωµα άδειας µε αποδοχές πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση γάµου και 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθµού (άρθρο 50, 
παρ. 1 του Ν. 3528/07). Συγγενείς β' βαθµού θεωρούνται: οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια 
και οι πάπποι τόσο εξ αίµατος όσο και εξ αγχιστείας. 

 Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα το οποίο απαιτεί τακτικές 
µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο 
(22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο (άρθρο 50, παρ. 2 του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον 
υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 
 Γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογηµένα ότι η 
πάθηση, από την οποία πάσχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιο τέκνο του, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων 
αίµατος ή περιοδικής νοσηλείας σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα. 

 Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή 
σύνδροµο Down ανεξάρτητα αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (άρθρο 50, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Στην 
περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκοµίσει σχετική γνωµάτευση από δηµόσιο 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου. 

 
 
 

Επαπειλούµενη κύηση 
 
 Σε περίπτωση επαπειλούµενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα 
από βεβαίωση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η 
οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν. 3205/03). 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, µετά την εξάντληση της 
αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας µε αποδοχές, µετά από βεβαίωση 
θεράποντος ιατρού και ∆ιευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού 
ιδρύµατος (άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3528/07). 
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Άδειες µητρότητας  
 
♦ Άδεια για προγεννητικό έλεγχο δίνεται αν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του 

χρόνου εργασίας (Π.∆. 176/97). 
♦ Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες 

µετά τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον 
πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου (4ο και άνω), η µετά 
τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο µήνες (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 

♦ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια µητρότητας 17 εβδοµάδες (119 
ηµέρες). Οι οχτώ (8) εβδοµάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι 
υπόλοιπες εννιά (9) εβδοµάδες µετά τον τοκετό (άρθρο 11 του Ν. 2874/00). 

♦ Οι ωροµίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι αναπληρώτριες. 
 
 

Άδεια ανατροφής παιδιού 
 
♦ Ο γονέας υπάλληλος - εκπαιδευτικός - δικαιούται άδεια εννέα µηνών µε αποδοχές (άρθρο 53, παρ. 2 

του Ν. 3528/07) ή τις διευκολύνσεις: α) µείωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες 
εβδοµαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για 
δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).  

♦ Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ή του µειωµένου ωραρίου, εκτός αν 
µε την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά 
πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια. 

♦ Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια ή 
τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια.  

♦ Στις µητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διευκολύνσεις της πρώτης 
παραγράφου (όχι, όµως, το εννιάµηνο) (άρθρο 13, παρ. 45 του Ν. 3149/03). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
• Η άδεια εννέα µηνών µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε κατά τη διαδροµή της ηλικίας του τέκνου µέχρι 

τεσσάρων ετών (άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07 και 625/1999, 521/2000, 546/2005 Γνωµοδοτήσεις 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 

• Την άδεια εννέα (9) µηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο (582/2004 
Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Ειδικά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 
67% και άνω η συνεχόµενη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα. 

• Νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες ως αναπληρώτριες έχουν κάνει χρήση µειωµένου ωραρίου 
κατά δύο ώρες την εβδοµάδα, δικαιούνται τµήµα της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου που αναλογεί 
(91623/∆2/12-9-06, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από 
τον τύπο: 

 
9 – 0,375 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση. 

 
• Οι νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαµήνου σε άλλο φορέα του δηµοσίου, 

πριν από το διορισµό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεαµήνου για το ίδιο 
τέκνο (91623/∆2/12-9-06, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Εφόσον όµως έχουν κάνει χρήση µειωµένου ωραρίου 
µέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,25 
× µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση. Σε περίπτωση που έκανε χρήση µειωµένου ωραρίου 
πέραν των δύο (2) ετών, τότε το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από τον τύπο: 6 – 
0,125 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση. 

• Εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (π.χ. αναπληρώτρια) 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστηµα αυτή εργάζεται, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτή δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν, όµως, η σύζυγος εργάζεται µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης (π.χ. ωροµίσθια) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει 
χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήµισυ (1/2) των 
προβλεποµένων. 
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• Στις µητέρες που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή 

τους και χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι δύο (2) έτη. ∆ιάστηµα 
τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ 
αποδοχών του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωµα 
χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς. Την άδεια της παραγράφου αυτής 
δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 
(ηµέρα δηµοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συµπληρώσει την 
ηλικία των έξι ετών.  

 
Αναρρωτικές άδειες  

  
 Στον τακτικό δηµόσιο υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική 
άδεια µε αποδοχές τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο 
των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει µέσα στην προηγούµενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια 
χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες. Χρόνος υπηρεσίας 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών θεωρείται ως πλήρες έτος (άρθρο 54 του Ν. 3528/07). 

 Οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβασή τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ηµέρες 
αναρρωτική άδεια µε αποδοχές, µε την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήµερο, τουλάχιστον, από 
της πρόσληψής τους (άρθρο 657 και 658 του Α. Κ.). 

 
Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας  

(άρθρο 55 του Ν. 3528/07) 
  
 Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: 
♦ Με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωµάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ηµέρες κάθε φορά 

και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κατ΄ έτος.   
♦ Με γνωµάτευση ιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ΄ έτος. 
♦ Με γνωµάτευση διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε (5) ηµέρες κάθε φορά και όχι 

περισσότερες από δέκα (10) κατ΄ έτος. 
 Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων που χορηγούνται 
χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ηµέρες το χρόνο. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή µετά από αργία ή ανάµεσα σε δύο (2) αργίες, ο 
υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονοµική επιτροπή.  

 Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µε υπεύθυνη δήλωση του 
υπαλλήλου.  

 
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 

(άρθρο 56 του Ν. 3528/07) 
 

 Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενηµερώνει την υπηρεσία για 
την αδυναµία αυτή την ίδια ηµέρα. 

 Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική 
άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ηµερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε 
περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη 
περικοπή της αναρρωτικής άδειας µε ευθύνη του οργάνου που είναι αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης 
χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις µπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης 
αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.  

 Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωµάτευση της οικείας 
υγειονοµικής επιτροπής, µε εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωµάτευσης του 
∆ιευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ηµερών 
τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέµβασης.  

 Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία 
σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή  
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τµηµατικώς, τον έναν (1) µήνα µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση 
θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόµενο των οποίων 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 Το αρµόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που 
προτείνει η πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωµάτευσή της ως αναιτιολόγητη, 
παραπέµπει τον ενδιαφερόµενο για εξέταση στη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή. Ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωµάτευσης της πρωτοβάθµιας 
υγειονοµικής επιτροπής να ζητήσει µε ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθµια επιτροπή, 
όταν η πρωτοβάθµια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήµισυ της αναρρωτικής 
άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή χορηγείται 
υποχρεωτικά.  

 Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο µέσα στο τελευταίο 
δεκαπενθήµερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.  

 Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και µετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι 
υγειονοµικές επιτροπές γνωµοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιµη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η 
 γνωµάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται. Οι προϊστάµενες αρχές της οικείας υπηρεσίας 
µπορούν να παραπέµπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές για 
απόλυσή τους, εάν κρίνουν ότι δεν µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωµατικής ή 
πνευµατικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή µετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.  

 Κατά της γνωµοδότησης αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, 
δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της υγειονοµικής επιτροπής. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να 
παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν 
χορηγείται αναρρωτική άδεια. 

 Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογηµένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αµέσως µόλις 
ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονοµική επιτροπή. 
Αν η υγειονοµική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην 
έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονοµική επιτροπή 
της έδρας του υπαλλήλου.  

 Αν η αρµόδια υγειονοµική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η 
παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισµένο διάστηµα σε νοσηλευτικό ίδρυµα, η άδεια δεν χορηγείται 
χωρίς την παρακολούθηση αυτή.  

 
 

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης  
(άρθρο 58 του Ν. 3528/07) 

 
Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συµµετοχή του σε 

προγράµµατα: 
♦ µετεκπαίδευσης ή 
♦ κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που αποµένει µετά το πέρας της άδειας είναι 

µικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται 
αν ο υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία (2 έτη).  

 Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή 
κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
του υπαλλήλου συνεκτιµάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς.  

 Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε 
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια  
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αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν µπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.  

 Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαµβάνει τις αποδοχές του. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες κατά 20%. Αν η µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήµου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, µπορεί να 
ορίζεται προσαύξηση έως και 40% µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).  

 Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό 
παρέχονται αποδοχές αυξηµένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών µειώνεται κατά το µέρος 
που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηµατική αµοιβή ή αποζηµίωση που τυχόν χορηγείται 
στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται, επίσης, οδοιπορικά έξοδα 
µετάβασης και επιστροφής.  

 Ο εκπαιδευτικός µετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην εκπαίδευση της βαθµίδας που ανήκει ή άλλης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα τριπλάσιο του χρόνου 
της εκπαιδευτικής άδειάς του και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό 
διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθµίδα, στην οποία ανήκε ο 
εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται 
 στο δηµόσιο συµφέρον µπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί µερικά από την υποχρέωση προσφοράς των 
υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 9 του Ν 
2986/02).  

 Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων επιστρέφονται 
οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζηµιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή µερικά, κατά τα 
οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 9 του Ν. 
2986/02).  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας µετά από σύµφωνη 
γνώµη του ΑΠΥΣΠΕ.  

• Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται µε απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Εκπαίδευσης (άρθρο 9, παρ. 10 του Ν. 3391/05).  

• Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές ή 
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προηγουµένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα 
καθήκοντά τους (άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3467/06). 

• Συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε 
αποδοχές µέχρι µια τριετία (άρθρο 1, παρ. 6 του Π.∆τος 166/2000).  

 
 

Υπηρεσιακό καθεστώς µετεκπαιδευοµένων:  "Απόσπαση"  ή  "άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης"; 
 

Νοµικό πλαίσιο 
 

 Η µετεκπαίδευση στο Μ.∆.∆.Ε. και κατ' επέκταση στα υπόλοιπα ∆ιδασκαλεία (∆ασκάλων και 
Νηπιαγωγών) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2327/95. Στο νόµο, όµως, αυτό ουδεµία αναφορά γίνεται 
στο καθεστώς των µετεκπαιδευοµένων που φοιτούν σ' αυτά. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5, παρ. 4 ορίζεται 
ότι: "Οι µετεκπαιδευόµενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα". 
Σχετικές αναφορές για τους µετεκπαιδευόµενους υπάρχουν και στο νόµο - πλαίσιο (1566/85): 
 

 "Η µετεκπαίδευση πραγµατοποιείται στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι…" (άρθρο 30, 
παρ. 2). 

 "Η µετεκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ειδικής αγωγής γίνεται µε εκπαιδευτικές άδειες για 
φοίτηση σε ΑΕΙ της ηµεδαπής" (άρθρο 35, παρ. 14). 
Ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι: "Για συµµετοχή σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης ο 

υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης…" (άρθρο 58, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις διατάξεις του, αφού: 
"Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά 

συνταγµατική ή νοµοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέµατα δεν 
ρυθµίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις" (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3258/07).  

Συνεπώς, κατά τη γνώµη του γράφοντος, στους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στα ∆ιδασκαλεία, αφού 
οι ειδικές διατάξεις δεν προβλέπουν διαφορετικά, πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης και να τους καταβάλλονται αυξηµένες αποδοχές, όπως προβλέπει το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν. 
3528/07 (βλ. σελίδα 47). Απέναντι στην εµµονή της Πολιτείας για χορήγηση "απόσπασης" στους 
µετεκπαιδευόµενους, ένας δρόµος υπάρχει: η συνδικαλιστική διεκδίκηση και - παράλληλα - η αγωγή (για 
την καταβολή του επιδόµατος) στα αρµόδια δικαστήρια… 

 
 

Άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους 
(άρθρο 59 του Ν. 3528/07) 

 
 Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, µετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που 

µετέχουν σε διαγωνισµούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών, σε 
αντικείµενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.  

 Όµοιες άδειες µπορεί να χορηγούνται για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια και κάθε 
είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συµµετοχή 
κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία.  

 
 

Άδειες εξετάσεων  
(άρθρο 60 του Ν. 3528/07) 

  
♦ Στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί χορηγείται άδεια 

εξετάσεων µε αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες 
κατά ηµερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο 
ενδιαφερόµενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του. 
Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο ηµερών (η προηγούµενη και η ηµέρα της εξέτασης, 
εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία). 

♦ Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειµένου 
να συναντηθούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την 
υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή θα χορηγείται κάθε φορά µετά από συνεκτίµηση των αναγκών τόσο της 
υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφεροµένων (αρ. 
∆Ι∆Α∆/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ∆Α). 

♦ Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ηµέρες άδειας έχουν εξαντληθεί τότε χορηγείται για το σκοπό 
αυτό κανονική άδεια. 

 
Άδεια διευκόλυνσης 

 
• Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθµια ή 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους µε σκοπό την 
παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 53, παρ. 6 του Ν. 3528/07 ).  

• Οι γονέας δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται - ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι - να απουσιάζει 
ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το εκπαιδευτικό ίδρυµα των 
τέκνων του (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) και να ενηµερωθεί για την επίδοσή τους. Η 
συνολική διάρκεια της δικαιούµενης άδειας καθορίζεται ως εξής (αρ. 
∆Ι∆Α∆/Φ.53/1262/οικ.23684): 
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I. Γονέας µε ένα (1) παιδί δικαιούται έως τέσσερις (4) ηµέρες - µε αποδοχές - ετησίως. 
II. Γονέας µε δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) ηµέρες - µε αποδοχές - ετησίως. Σε 

περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν µαθήµατα σε ιδρύµατα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθµίδας 
(Πρωτοβάθµια - ∆ευτεροβάθµια) η δικαιούµενη άδεια αυξάνεται κατά µία (1) ηµέρα. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γάµου γέννησης η άδεια χορηγείται στο γονέα που έχει την 
επιµέλεια του παιδιού. 

 Η άδεια χορηγείται και σε γονείς - υπαλλήλους - που το τέκνο τους είναι εγγεγραµµένο σε παιδικό σταθµό 
µε την προϋπόθεση εκεί να εφαρµόζεται πλήρες πρόγραµµα Νηπιαγωγείου. 

 
 

Άδειες άνευ αποδοχών 
 
 

 Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια µέχρι έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, που προσαυξάνονται σε 8 
για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄ έτος χωρίς αποδοχές σε περίπτωση 
ασθενείας εξαρτώµενων παιδιών (ηλικίας έως 16 ετών) ή άλλων µελών της οικογένειας (Ν.1483/84). Ο 
χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας (άρθρο 10 του Π.∆τος  193/88). 

 Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών - µέχρι ένα 
µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους - εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 
51, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. 

 Υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή σε 
Ν.Π.∆.∆. ή σε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου Τοµέα ή σε υπηρεσία της Ε.Ε., δικαιούται να πάρει άδεια άνευ 
αποδοχών µέχρι έξι (6) έτη, εφόσον έχει συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία (άρθρο 51, παρ. 3 του 
Ν. 3528/07). Ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. 

 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου, µπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι, ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των µελών της 
οικογένειάς του, αντιµετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυµοσύνης, τοκετού και µητρότητας, 
ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Άδεια χωρίς 
αποδοχές, που χορηγείται για τους παραπάνω λόγους, δε µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί 
πέρα από τρία σχολικά έτη (άρθρο 16, Περ. Ε΄, παρ. 1, 2 του Ν. 1566/85). 

 
 
 

Αιµοδοτική άδεια  
 
 Ο αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιµοδοσίας είναι οι εξής: 
 

 Εκπαιδευτικός που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από 
το σχολείο κατά την ηµέρα αιµοδοσίας (Φ351/5/33/∆1/1207/23-1-1998). 

 
 Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, 
καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από 
το σχολείο πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο (2) επιπλέον ηµέρες (άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/07). 
Την άδεια αυτή δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από 
δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίµα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκοµίσει σχετική 
βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η άδεια των δύο ηµερών µπορεί να χορηγηθεί είτε συνεχόµενα µε το χρόνο αιµοδοσίας ή οποτεδήποτε 
µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. 
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ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
 Σύµφωνα µε το Σύνταγµα (1975/1986/2001) το κράτος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη 
διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
αυτήν (άρθρο 23, παρ. 1 και 2). 
 Η συνδικαλιστική ελευθερία περιέχει το δικαίωµα των ατόµων να ιδρύουν επαγγελµατικές 
οργανώσεις, να προσχωρούν σε ιδρυµένη οργάνωση και αν υπάρχουν περισσότερες οργανώσεις να 
επιλέγουν την οργάνωση που επιθυµούν. Εµπεριέχει, επίσης, το δικαίωµα του ατόµου να απέχει από τη 
συλλογική οργάνωση (άρθρο 12 και άρθρο 5 του Συντάγµατος). 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Κάθε υπάλληλος από το διορισµό του µπορεί να γίνει µέλος µιας µόνο συνδικαλιστικής οργάνωσης αφού 
καταβάλει την ορισµένη από το καταστατικό συνδροµή (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 1264/82). 
 
 

 
 

ΑΠΕΡΓΙΑ 
 
 
 Απεργία είναι η συλλογική αποχή των µισθωτών από την εργασία, η οποία αποφασίζεται και 
κηρύσσεται από νόµιµα συνεστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις µε σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των 
οικονοµικών, εργασιακών (άρθρο 23, παρ. 2 Συντ.) συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών γενικά συµφερόντων 
της (άρθρο 19 του Ν. 1264/82). 
 Το δικαίωµα της απεργίας ανήκει στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα του Συντάγµατος. Επιπλέον, ο 
νόµος 1264/82 ορίζει ότι "η απεργία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων" (άρθρο 19, παρ. 1). 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Η απόφαση µιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για απεργία αφορά - κατ' αρχήν - στα µέλη της. 
Μπορούν, όµως, να απεργήσουν και όσοι µισθωτοί δεν είναι µέλη της, ασκώντας το ατοµικό δικαίωµα της 
απεργίας (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 1264/82). Είναι δυνατόν η συνδικαλιστική οργάνωση να πάρει µέτρα 
(πειθαρχικές κυρώσεις, αποβολή κ.τ.λ.) κατά µελών της τα οποία δεν συµµετέχουν στην απεργία, αφού 
ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες συνθήκες. Το δικαίωµα της αποχής από την εργασία ανήκει, βέβαια, στους 
µισθωτούς, αλλά από το άλλο µέρος οι µισθωτοί ως µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης έχουν 
υποχρέωση υπακοής στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και πίστης στην εξυπηρέτηση του 
συλλογικού συµφέροντος, το οποίο το χειρίζεται υπεύθυνα η συνδικαλιστική οργάνωση. 
  
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας (άρθρο 16 του Ν. 643/1977). 
Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για 
κάθε ηµέρα, του 1/25 του µηνιαίου καθαρού µισθού (µετά την αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και 
δανείων). Για τις στάσεις εργασίας περικόπτονται τόσα ωροµίσθια όσες είναι οι ώρες της στάσης εργασίας 
(άρθρο 25 του Ν. 3205/03). 

 
 Αν ο µισθωτός βρίσκεται σε άδεια και γίνει στο µεταξύ απεργία, θεωρείται ότι συνεχίζει την άδειά του και 
δεν χάνει λόγω της απεργίας τις αποδοχές των ηµερών της άδειας. 

 
 Αν ο µισθωτός απεργεί και εµφανιστεί σπουδαίο κώλυµα (π.χ. ασθένεια) που να δικαιολογεί τη λήψη 
άδειας, τότε ο µισθωτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας και θεωρείται ότι συνεχίζει να απεργεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.      (Π.∆. 1/2003) 
 
♦ Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού 

προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα Κ∆ΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.  
♦ Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα Κ∆ΑΥ, εκτός των 

προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  
♦ Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας στα µέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.  
♦ Προτείνουν τη µονιµοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ µετά τη συµπλήρωση διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.  
♦ Γνωµοδοτούν για την µισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6του Ν. 2470/1997.  
♦ Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των 

τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  
♦ Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας και για τον 

αναδιορισµό τους, εκτός των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των 
ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  

♦ Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των 
τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  

♦ Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, µε τις οποίες έγινε περικοπή των 
αποδοχών τους, εκτός των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των 
ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  

♦ Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Κ∆ΑΥ και τις ΣΜΕΑ. 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Υ.Σ.Ε.Ε.Π.    (Π.∆. 1/2003) 
 
♦ Προτείνει τον ορισµό των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ.  
♦ Γνωµοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ.  
♦ Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισµό σε θέσεις ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ.  
♦ Εισηγείται τον καθορισµό του ποσοστού των διοριζοµένων ως µονίµων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ σύµφωνα µε το 

άρθρο 4παρ. 2του Ν. 2817/2000.  
♦ Εισηγείται τον καθορισµό του ποσοστού των προσλαµβανοµένων ως αναπληρωτών σύµφωνα µε το άρθρο 4παρ.4του 

Ν. 2817/2000.  
♦ Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά 

των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  
♦ Εκδικάζει ενστάσεις των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον είναι µέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των 

Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης.  
♦ Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των 

Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης.  
♦ Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντών 

Εκπαίδευσης και Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης.  
♦ Εισηγείται την απονοµή ηθικών αµοιβών στο ΕΕΠ και ΕΒΠ των Κ∆ΑΥ και ΣΜΕΑ.  
♦ Προτείνει τη µετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και Κ∆ΑΥ.  
♦ Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και Κ∆ΑΥ.  
♦ Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ.  
♦ Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την ανάκλησή τους.  
♦ Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αυξηµένων αποδοχών στο ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και ΣΜΕΑ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ που 

βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.  
♦ Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των Κ∆ΑΥ και ΣΜΕΑ.  
♦ Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου µε αµοιβή στα τακτικά και αναπληρωµατικά 

µέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.  
♦ Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ.  
♦ Αποφασίζει για τη διαθεσιµότητα λόγου ασθενείας των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον προέρχονται από µέλη του 

ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.  
♦ Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισµό των 

Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον προέρχονται από µέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών 
µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι µέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.  

♦ Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης του ΕΕΠ και 
του ΕΒΠ. 

♦ Εξετάζει θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ, που προβλέπονται από τις 
κείµενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα των ΠΥΣΣΕΠ.  
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 Γνωµοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των ∆ιευθυντών 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

  
 Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων των 
Κ∆ΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή 
αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συµβουλίων. 

 
 Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Περιφερειακών ∆ιευθυντών 
Εκπαίδευσης. 

 
 Εισηγείται την απονοµή ηθικών αµοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

  
 Προτείνει τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών από νοµό σε άλλο νοµό, εκτός από τις αµοιβαίες µεταθέσεις εντός 
της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις µεταθέσεις στα πειραµατικά σχολεία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης  

 
 Προτείνει την µετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα. 

 
 Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του 
εξωτερικού. 

 
 Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νοµό σε άλλο νοµό. 

 
 Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη εκπαιδευτικών. 

 
 Γνωµοδοτεί για την αποµάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητα τους, από νοµό σε άλλο νοµό. 

 
 Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές µη προακτέοι. 

 
 Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε αµοιβή στα τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη του ΚΥΣΠΕ. 

 
 Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων περιφερειακών συµβουλίων και του κεντρικού 
υπηρεσιακού συµβουλίου µε το αντικείµενο της απασχόλησης τους. 

 
 Αποφασίζει για τη διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

 
 Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισµό 
τους, των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών και 
του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

 
 Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του κεντρικού υπηρεσιακού 
συµβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους. 

  
 Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των 
∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων 
περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

 Εξετάζει θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠΥΣΠΕ. 
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• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων Προϊσταµένων των Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 

εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.  
• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων Προϊσταµένων των Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.  
• Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών των πειραµατικών δηµοτικών σχολείων που λειτουργούν 

στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.  
• Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων ∆ιευθυντών των πειραµατικών δηµοτικών σχολείων.  
• Προτείνουν τη µετάθεση των Προϊσταµένων των Γραφείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από Γραφείο 

σε Γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.  
• Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 

των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας 
περιφερειακής διεύθυνσης.  

• Εισηγούνται τον ορισµό προσωρινών αναπληρωτών ∆ιευθυντών στα πειραµατικά δηµοτικά σχολεία.  
• Γνωµοδοτούν, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των ∆ιευθυντών και 

Υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, των 
Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των ∆ιευθυντών των πειραµατικών δηµοτικών 
σχολείων.  

• Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συµβούλια.  
• Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών 

διευθύνσεων εκπαίδευσης, για µια τριετία.  
• Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά ∆ιευθυντών σχολείων, Προϊσταµένων των Τµηµάτων 

Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και κατά των 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών συµβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές 
υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης.  

• Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των ∆ιευθυντών 
∆ιευθύνσεων, των Προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

• Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των Προϊσταµένων Γραφείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών 
υπηρεσιακών συµβουλίων µε το αντικείµενο της απασχόλησης τους.  

• Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας, των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ΠΥΣΠΕ.  

• Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, καθώς και για τον 
αναδιορισµό τους, των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων.  

• Γνωµοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα 
τους.  

• Εξετάζουν προσφυγές των Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε 
τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.  

• Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους των 
Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 
περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων.  

• Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκληση τους.  
• Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αυξηµένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης.  
• Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές. 
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 Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων. 
 Επιλέγουν τους Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων. 
 Καταρτίζουν τους πίνακες Προϊσταµένων για τα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 
 Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, καθώς 
και των Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 

 Προτείνουν τη µετάθεση ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.  

 Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων. 
 Γνωµοδοτούν για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένων στα νηπιαγωγεία και στα (ολιγοθέσια) δηµοτικά 
σχολεία. 

 Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε 
αµοιβή. 

 Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 
 Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών. 
 Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των µετατεθέντων από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε., την τοποθέτηση 
υπεράριθµων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των µετατεγέντων, καθώς 
επίσης και την µετάθεση για βελτίωση θέσης. 

 Προτείνουν τη µετάθεση εκπαιδευτικών για το συµφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και 
την τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία 
της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 

 Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχοµένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού. 
 Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο. 
 Αποφασίζουν για τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών µετά τη συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής 
θητείας. 

 Γνωµοδοτούν για τη µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
 Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε το αντικείµενο απασχόλησης των 
εκπαιδευτικών.  

 Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας. 
 Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας καθώς και για 
τον αναδιορισµό τους. 

 Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά 
τους. 

 Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις οποίες έγιναν περικοπές 
αποδοχών τους. 

 Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που 
δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει µόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης. 

 Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. 
 Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τις Σ.Μ.Ε.Α. και 
προτείνουν την τοποθέτησή τους. 

 Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. 
 Εξετάζουν θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.. 
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Πηγές - Βιβλιογραφία 
 
Σύνταγµα της Ελλάδας (1975/1986/2001) 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις) 
Εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 
"∆ιδασκαλικό Βήµα" 
"Ι.Π.Ε.Μ. - ∆ΟΕ" 
"Βασικοί θεσµοί ∆ηµοσιοϋπαλληλικού ∆ικαίου", των Ε. Σπηλιωτόπουλου και Χ. Χρυσανθάκη, εκδ. Σάκκουλα 
"Εκπαιδευτικό ∆ίκαιο", του Α. Μιχόπουλου 
"∆ίκαιο της Παιδείας", του Β. Σκουρή, εκδ. Σάκκουλα 
"Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο", του Α. Καρακατσάνη, εκδ. Σάκκουλα 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Επώνυµο       : ∆ηµητρακόπουλος 
Όνοµα          : Γεώργιος 
Οικογ. κατ.    : Έγγαµος 
Τέκνα            : Τρία (3) 
Ηµερ. Γέν.     : 7/1/1967 
 

Σπουδές 
 

 1986:  Πτυχίο της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ψυχικού 
 1999: Πτυχίο του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Νοµικής Σχολής του       
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 2001:   Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Εξοµοίωση). 
 2003:   Πτυχίο του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
 2007:   Πτυχίο  Μετεκπαίδευσης του Μ.∆.∆.Ε. 

 
 

Επαγγελµατική δραστηριότητα 
 

 1990 –1995: αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολεία αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά. 
 1997 –1998: µόνιµος διορισµός, προσωρινή τοποθέτηση στο 12ο ∆.Σχ. Νίκαιας. 
 1998 –1999: προσωρινή τοποθέτηση στο 17ο ∆.Σχ. Νίκαιας. 
   1999          : οργανική θέση στο 28ο ∆.Σχ. Νίκαιας. 

 
 

Συνδικαλιστική δράση 
 
 

 Υπήρξα, επί εννέα έτη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - 
Πειραιά. Συγκεκριµένα, τη συνδικαλιστική χρονιά 1994 - 1995 και από το Νοέµβριο του 1998 µέχρι το 
Νοέµβριο του 2006 οπότε και παραιτήθηκα. ∆ιετέλεσα στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γραµµατέα, Οργανωτικού Γραµµατέα και στην - εξαιρετικά τιµητική - θέση του απλού µέλους του ∆.Σ.. 

 Τη συνδικαλιστική χρονιά 2006-2007 υπήρξα µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Μετεκπαιδευοµένων στο 
Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο. 

 Τη διετία 2005-2007 συµµετείχα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως εκπρόσωπος των 
Μετεκπαιδευοµένων του  Μ.∆.∆.Ε.. 

 Συµµετείχα ως αντιπρόσωπος σε επτά (7) Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου (2001-2007). 
 Από το Μάρτιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2005 υπήρξα Αναπληρωµατικός Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ 
Πειραιά. 

 Από τον Ιούλιο του 2005 είµαι Τακτικός Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Προσλήψεις Αναπληρωτών - τριτέκνων αναπληρωτών - Προσλήψεις ωροµισθίων σελ.  2,3 
∆ιορισµός - µονιµοποίηση   σελ.  3,4,5 
(νοµικό πλαίσιο, διορισµός πολυτέκνων, παράταση διορισµού, µονιµοποίηση, αναγνώριση προϋπηρεσίας)  
Περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σελ.  5 
Το σχολείο ως ∆ηµόσια Υπηρεσία - Οι εκπαιδευτικοί ως ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι σελ.  6 
Σχολική Επιτροπή - Σχολικό Συµβούλιο  σελ.  6,7 
Όργανα ∆ιοίκησης του σχολείου σελ.  7 
(∆ιευθυντής, Υποδιευθυντής, Σύλλογος ∆ιδασκόντων)  
Εφηµερίες σελ.  8 
Ωράριο εκπαιδευτικών, ωράριο αιρετών εκπροσώπων, ανάθεση υπερωριών σελ.  8,9 
Συµπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων σελ.  10 
Χρήσιµες διατάξεις για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου σελ.  11,12 
Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού  

   Τοποθέτηση  
    Προσωρινή τοποθέτηση  -  Οριστική τοποθέτηση σελ. 13,14 
    Κριτήρια και µονάδες µετάθεσης - τοποθέτησης σελ. 14,15,16 

       (συνολική υπηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα)  
    Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών σελ. 17  
   Μετάθεση σελ. 18,19,20 

       (θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης, κριτήρια µεταθέσεων, ειδικές κατηγορίες, µεταθέσεις - τοποθετήσεις          
στην Ειδική Αγωγή, κριτήρια µεταθέσεων ΕΕΠ, αµοιβαίες µεταθέσεις)  

 

   Απόσπαση, αποσπάσεις στο εξωτερικό  σελ. 21,22,23  
   Μετάταξη σελ. 23 
   Θέση σε διαθεσιµότητα, αναδιορισµός σελ. 24 
   Θέση σε αργία σελ. 24 

      (Αυτοδίκαιη θέση σε αργία, δυνητική θέση σε αργία)  
Πειθαρχικό ∆ίκαιο  
Ορισµός πειθαρχικού παραπτώµατος, πειθαρχικές ποινές, διαγραφή πειθαρχικών ποινών σελ. 25,26  
Πειθαρχικά όργανα σελ. 26,27 
(Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι, Πειθαρχικά Συµβούλια)  
Ένσταση σελ. 28 
Ένδικα βοηθήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων σελ. 28,29 
(υπαλληλική προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, προσφυγή - αγωγή, έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο)  
Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  
Αξιολογικοί πίνακες, προϋποθέσεις, προσόντα επιλογής, αποτίµηση κριτηρίων (µόρια) σελ.30,31,32,33 
Αναπλήρωση ∆ιευθυντών σελ. 33 
Επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων - Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων σελ. 34 
Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σελ. 35,36 
(πίστη στο Σύνταγµα, νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών, εχεµύθεια, συµπεριφορά υπαλλήλου, περιουσιακή 
κατάσταση, καθήκοντα υπαλλήλου)  

 

Περιορισµοί των εκπαιδευτικών 
(χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή, συµµετοχή σε εταιρείες, κατοχή δεύτερης θέσης) 

σελ. 36,37 

∆ικαιώµατα των εκπαιδευτικών  
  Μονιµότητα σελ. 38 
  Παραίτηση, πλασµατική παραίτηση σελ. 38,39 
  Αποδοχές σελ. 39,40,41 

      (τακτικές αποδοχές, οικογενειακή παροχή, επιδόµατα, επιδόµατα εορτών και αδείας, 
      αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακού τίτλου) 

 

      Κρατήσεις σελ. 42 
  Άδειες  

      (κανονική, ειδική, επαπειλούµενης  κύησης, µητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικές,  σελ.43,44,45, 
      υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εξετάσεων, διευκόλυνσης, άνευ αποδοχών, αιµοδοτική)       46,47,48,49 

  Συνδικαλιστική ελευθερία σελ. 50 
  Απεργία σελ. 50 

Αρµοδιότητες Υπηρεσιακών Συµβουλίων σελ.51,52,53,54 
(ΠΥΣΕΕΠ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ) 
 

 

 


