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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ.
- Μαρία Κομνηνάκα
- Γιάννη Δελή
- Μανώλη Συντυχάκη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
ΣΧΕΤ.: ΄Εγγραφό σας: ΠΑΒ 5/7-08-2019
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης Λήμνου «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ», την οποία κατέθεσαν
ως Αναφορά οι Βουλευτές κ.κ. Μαρία Κομνηνάκα, Γιάννης Δελής και Μανώλης
Συντυχάκης σχετικά με τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών σε δυσπρόσιτα σχολεία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) - ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67
αυτού - τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και
των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη
των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 αναφορικά με
το νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ορίζονται τα εξής:
«1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και
ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01
και ΤΕ16, στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη
λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο
έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Πίνακας Α΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης).
β) Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ε.Α.Ε.).
γ) Πίνακας Γ΄ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω σε:
αα) Πίνακα Γ1΄ (Ε.Ε.Π.),
ββ) Πίνακα Γ2΄ (Ε.Β.Π.).[…]»
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Ο ως άνω αξιολογικός πίνακας Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 57 του προαναφερθέντος
νόμου, «…καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια,
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική
βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο […]
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι
οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. […]».
Ομοίως, ο αξιολογικός πίνακας Β΄, σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1, «…καταρτίζεται
με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των
κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: […]
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.[…]».
Στις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου (58) ορίζονται τα εξής:
«4. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους
εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.
β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:
αα) […] ή ββ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην
Ε.Α.Ε. ή […] ».
Στο άρθρο 61, παρ. 4, περ. στ του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:
«4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα
κριτήρια των προηγούμενων άρθρων:
[…] στ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται
υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(Α΄152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄75) και της παρ. 4 του άρθρου 23,
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν.
3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ,
ΤΕ ή ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα. […]».
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 67 «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως οι
ακόλουθες:
α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
β) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, η παράγραφος 2.1 του
άρθρου 20, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του ν.
3699/2008,
γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4Α, τα άρθρα 5 και 5 Α1 τα
άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010,
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Σημειώνεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3848/10 ορίζονταν τα ακόλουθα:
«1 Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις
κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του
άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των
εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον
προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.{…}
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Για το σχολικό έτος 2014-2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν
εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και I΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική
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δ) η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013».
Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο διορισμός και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφεξής πραγματοποιούνται από
αξιολογικούς πίνακες που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4589/2019, η ισχύς
του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 1 περ. β του ανωτέρω νόμου
προβλέπεται ότι «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου:
[…]
β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που
ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των
τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες
αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς
παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή
ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη
λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».
Η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019» με την
παρ. 2 του άρθρου 7ου της ΠΝΠ 27/27-06-2019 (ΦΕΚ 106 Α΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 131407/E1/24-8-2019 Υ.Α. με
θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
σχολικού έτους 2018-2019» και η υπ’ αριθμ. 131408/E4/24-8-2019 Υ.Α. με θέμα
«Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
σχολικού έτους 2018-2019».
Τέλος, αναφορικά με τις δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, σας γνωρίζουμε ότι με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (ΦΕΚ 3941 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», επανακατατάχθηκαν από το σχολικό
έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
13 αξιολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη το ΚΕΣΥ της Λήμνου
κατατάσσεται στην κατηγορία (ΙΑ). Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι ως δυσπρόσιτες
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται όλες οι
σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ από το σχολικό έτος
2018-2019. Ως εκ τούτου, το ΚΕΣΥ Λήμνου έχει χαρακτηρισθεί ως δυσπρόσιτο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ. Προσωπικού
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Τ.Κ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗ

μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή IB΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α.
στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην
κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB’.
{…}».
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