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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ.
-Γιάννη Μανιάτη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 2866/24-1-2018»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2866/24-1-2018, την οποία κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης σχετικά με τη στελέχωση του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης με
εκπαιδευτικό ΠΕ02, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 1& 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), σε συνδυασμό
με το άρθρο 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ορίζεται ότι:
«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες
από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή
περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν
δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.»
Επί σχετικών αιτημάτων του Υπουργού Παιδείας εκδόθηκαν:
• η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-8-2017 απόφαση που αφορά στην κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης 2.000 εκπαιδευτικών με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών
(20.000 πιστώσεις ανθρωπομηνών) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό
και
• η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/27180/14-9-2017 απόφαση που αφορά στην κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης 1.250 εκπαιδευτικών με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών
(12.500 πιστώσεις ανθρωπομηνών) μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ.
(ΦΕΚ 280 Α΄), για την κάλυψη αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2017-2018.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος
2017-2018, και μέχρι τις 16-4-2018, οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Β/θμια

Εκπαίδευση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικοί που είτε δεν ανέλαβαν
υπηρεσία είτε ανέλαβαν και στην συνέχεια παραιτήθηκαν, είναι οι ακόλουθες:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ΕΘΝΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΑ
ΣΚΕΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ
Β/ΘΜΙΑ
2541
1230
3771
ΕΚΠ/ΣΗ
Επίσης έχουν προσληφθεί:
1) 18 αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
2) 13 αναπληρωτές στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ
3) 44 αναπληρωτές για τις Δ.Υ.Ε.Π.
4) 42 αναπληρωτές στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
5) 1 αναπληρωτής τμημάτων Δ.Ε. της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω» του Ψ.Ν.Α.
6) 14 αναπληρωτές για την Εναλλακτική Ενισχυτική «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»
7) 130 αναπληρωτές για τις Τ.Υ. ΖΕΠ (πλην ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)
8) 2 αναπληρωτές για τις Τ.Υ. ΖΕΠ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
.Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ
Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν τριάντα μία (31) προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της γενικής εκπαίδευσης, εκ των
οποίων τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται φάση πρόσληψης αναπληρωτών γενικής
εκπαίδευσης το αμέσως προσεχές διάστημα.
Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών
κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να
προβλεφθούν. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών
κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με τη διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία
άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με τη δυνατότητα διδασκαλίας
μαθημάτων σε δεύτερη ανάθεση ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους
μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας.
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται
τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α.
και στο άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οποτεδήποτε αυτές
προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο
όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει).
Σημειώνεται, ότι πολλές φορές συμβαίνει, μερικοί από τους προσλαμβανομένους
αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που
προσελήφθησαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της
κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα, μέχρι να προσληφθούν άλλοι
υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό
μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.
Επισημαίνεται ότι το ΥΠ.ΠΕ.Θ. σύμφωνα και με τις πιστώσεις που εγκρίνονται με
δεδομένη την ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης

που διέρχεται η χώρα, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια, ούτως ώστε να μην
παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη
διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.838/30-1-2018 έγγραφο της Περιφερειακής
Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, το κενό των 10 ωρών στο Γενικό
Λύκειο Ερμιόνη, προέκυψε στις 05-12-2017 λόγω αποχώρησης της αναπληρώτριας
μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ανέλαβε
υπηρεσία σε υπάρχον κενό στο 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Η
πρόσληψη της έγινε με την αρ. πρωτ. 211628/Ε2/04-12-2017 Υ.Α. ως αναπληρώτρια
πλήρους ωραρίου, για την κάλυψη του προαναφερθέντος κενού στο 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, μετά το αρ. πρωτ. 226020/Ε2/21-12-2017 έγγραφο του
ΥΠΠΕΘ για δήλωση λειτουργικών κενών και την καταχώρισή τους στις 22-12-2017 από
την άνω Περιφερειακή στο ΟΠΣΥΔ, προσελήφθη αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου με
την αρ. πρωτ. 2227/Ε2/08-01- 2018 Υ.Α. η οποία δεν αποδέχτηκε το διορισμό.
Τέλος, όπως προκύπτει από το αρ.πρωτ.838β/17-4-2018 έγγραφο της Περιφερειακής
Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, «…προ διμήνου το κενό των δέκα
(10) ωρών καλύφθηκε από αποσπασμένο εκπαιδευτικό και η σχολική μονάδα λειτουργεί
κανονικά…».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗ
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1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κου Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου
4. Τ.Κ.Ε.

