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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   

Άρθρο 1 
Επιλογή με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του  Α.Σ.Ε.Π. 

 
Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή 
προσωπικού που διενεργείται υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα  επόμενα άρθρα. 

 
Άρθρο 2 

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π - προϋποθέσεις συμμετοχής  
 

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) έτη διαδικασία  
κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων 
για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π.  και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό 
αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο 
διατυπώνεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα.    

2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. 
και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια 
ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. 
αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν 
από το διορισμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, είτε μετά το διορισμό, μέσω 
επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

 
Άρθρο 3 
Αιτήσεις  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού ως μόνιμοι 

ή/και αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με τον τρόπο που ορίζεται 
στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 

 
  

Άρθρο 4 
Πίνακες κατάταξης 

 
1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και 

ειδικότητα στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν 
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για τα δύο  (2) διδακτικά έτη που έπονται της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως: 

α) Πίνακας Α΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).  
β)  Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
γ) Πίνακας Γ΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων της Γενικής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
δ)  Πίνακας Δ΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.), που 

αναλύεται περαιτέρω σε: 

 Πίνακα Δ1΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), 

 Πίνακα Δ2΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), 

 Πίνακα Δ3΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων Ε.Α.Ε.).  
ε)  Πίνακας Ε΄ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω σε: 

 Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.), 

 Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.) 
2.  Στους Πίνακες Γ΄ και Δ3΄ κατατάσσονται οι υποψήφιοι για διορισμό ή 

πρόσληψη των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.  
3. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε., σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199),  
πραγματοποιείται στον Πίνακα Δ1’ ως εξής: 

α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία 
για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ61  και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα 
προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 
προσόντα.  

β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για 
τους υποψηφίους των κλάδων αα) ΠΕ71  και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα 
προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 
προσόντα. 

 4. Κατά τη διετή διάρκεια ισχύος τους,  οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν 
τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία. 

 
Άρθρο 5 

Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης 
 

Οι αξιολογικοί πίνακες Α, Β΄ και Γ΄ καταρτίζονται 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  

 Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες. 

 Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους: επτά  (7) μονάδες. 

 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες. 
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 Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: 
πτυχίο με χαρακτηρισμό  «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις 
(14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.  

 Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.  

 Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες. 

 Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου 
(ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  
τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 
ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.  

 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι εκατόν 
είκοσι (120) μονάδες. 

  
 Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 

 Μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 
κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.  

 
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι 

εκατόν είκοσι (120) μονάδες. 
 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια: 

 Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο. 

 Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: 
είκοσι (20) μονάδες. 

  Άρθρο 6 
Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.  

          
1. Οι αξιολογικοί πίνακες Δ1΄, Δ2΄και Δ3΄καταρτίζονται 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 : 

 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία: σαράντα (40) 
μονάδες. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 
στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, 
πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 
ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του 
ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ή και άλλου μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι επτά (27) μονάδες για το σύνολο 
των τίτλων αυτών. 
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 Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή 
«Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική 
Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και 
Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.  

 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.:  δεκαέξι (16) μονάδες. 

 Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: 
πτυχίο με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις 
(14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες. 

 Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.  

 Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες. 

 Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου 
(ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  
τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 
ωρών: τέσσερις (4) μονάδες. 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι εκατόν 
είκοσι (120) μονάδες. 

 
Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 

 Μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 
κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.  

 
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι 

εκατόν είκοσι (120) μονάδες. 
 
Γ. Κοινωνικά κριτήρια: 

 Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο. 

 Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: 
είκοσι (20) μονάδες. 

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της 
υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται 
στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την 
εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης.  

3. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους 
εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στους αξιολογικούς πίνακες Δ1΄,  Δ2΄ και Δ3΄,  
μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικούς 
αξιολογικούς πίνακες.  

β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα:  
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας 

επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του 
δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών ή  

ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή  
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γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
γ) Ο επικουρικός πίνακας αναπληρωτών / ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 

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: 

αα) Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των Α.Ε.Ι. ή άλλων φορέων του δημόσιου 
τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, αποδεδειγμένης διάρκειας 
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες. Περισσότερα 
πιστοποιητικά της υποπερίπτωσης αυτής δεν μοριοδοτούνται. 

ββ) Προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε.: Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται σύμφωνα με την 
υποπαρ. Β' της παρ. 1.  

γγ) Κοινωνικά κριτήρια: Τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται σύμφωνα με 
την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 1. 

δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης περίπτωσης, οι 
προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 
πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής 
εκπαίδευσης.  

 
   Άρθρο 7 

Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.) 
 

1. Ο αξιολογικός πίνακας Ε1΄ καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 
βαθμολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αντικειμενικά κριτήρια 
και τη μοριοδότησή τους.  

2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν 
εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία 
τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο 
αξιολογικό πίνακα κατάταξης.  

 
Άρθρο 8 

Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.) 
 
Ο αξιολογικός πίνακας Ε2΄ 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: 
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α) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών 
Λυκείων: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και 
κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή  

β) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ.: έξι 
μονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα 
(10),  καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο 
βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. 
αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με 
αναγωγή στην κλίμακα αυτή. 

 Δεύτερος τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ και β΄: δέκα (10) μονάδες. 

 Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.  

 Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες. 

 Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου 
(ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  
τέσσερις (4) μονάδες. 

 Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 
ωρών: τέσσερις (4) μονάδες. 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι για τους 
κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. α΄ εξήντα έξι (66) μονάδες και για τους 
κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. β΄ ενενήντα τέσσερις (94) μονάδες. 

 
Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 

 Μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως 
κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.  

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι 
εκατόν είκοσι (120)  μονάδες. 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια: 

 Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο. 

 Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή 
τέκνου: είκοσι (20) μονάδες. 

Άρθρο 9 
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων 

 
1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, ύστερα από έλεγχο των τυπικών προσόντων και των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες 
κατάταξης Α΄,  Β΄,  Γ΄, Δ΄ (Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄) και Ε΄ (Ε1΄ και Ε2΄), οι οποίοι αναρτώνται 
στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 
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2.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των ανωτέρω 
πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.  

  3.  Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι  
τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης Α΄,  Β΄,  Γ΄, Δ΄ (Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄) και Ε΄ (Ε1΄ και 
Ε2΄),  οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την 
περίπτ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131). 

  4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα 
με τα κριτήρια των άρθρων 5 έως 8: 

α)  Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 
50/2001 (Α΄ 39). Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων ξένης 
γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.  

β) Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού για τους 
εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν μοριοδοτείται. Η 
γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μοριοδοτείται για τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

γ) 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 των 
παρ. 4 και 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.  

δ) Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν 
απολυθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, 
τάξεων ή τμημάτων και ββ) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή 
ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη έως 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 

 
Άρθρο 10 

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
 

1.  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες 
μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της διετούς ισχύος τους, ανάλογα με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού, καθώς και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 
διορισμού στο Δημόσιο.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα και 
περιοχή διορισμού/διεύθυνση εκπαίδευσης. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και 
Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων: α) ΠΕ 60 και ΠΕ 61 που 
κατέχουν  τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 
3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από 
την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα. 
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3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς 
πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες 
περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  
που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται 
άπαξ και είναι αμετάκλητη. 

4.  Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς 
κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς  
και των δηλωθεισών προτιμήσεων. 

Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διατίθενται στην πρωτοβάθμια ή στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας ή 
διεύθυνσης εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα 
από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδευτικού 
προσωπικού.  

6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά 
σε χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.  

7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του 
δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο 
τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν 
νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167). 

 
Άρθρο 11 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,  
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

 
1.  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες 

μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) έτους, 
προκειμένου να  καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από 
σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα 
λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς 
πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση 
προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη. 

3.  Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. 
ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς 
αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς και των δηλωθεισών 
προτιμήσεων. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων 
εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
(Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της. 

4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως 
αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς 
πίνακες και δύναται να διοριστεί  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε 
περίπτωση που  κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι 
τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν 
επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, με αίτησή 
τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως ενός (1) έτους. 

Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα 
ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση 
εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά 
κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην 
περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη. 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου 
συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι  υποψήφιοι 
που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς  αξιολογικούς πίνακες του άρθρου 9, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. 

7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του 
ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και 
λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε 
συνέπεια. 

 
Άρθρο 12 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. 
 

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) αντικαθίσταται  ως εξής: 
«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις 
άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών του Ε.Ε.Π.,  για τις οποίες έχουν 
αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον 
κλάδο που υπηρετούν. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των άρθρων  69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 
26).» 
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Άρθρο 13  
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

       
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) Κατανέμονται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. κατά περιοχή, κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης. 
β) Καθορίζονται:  
αα) ο χρόνος, η διαδικασία, οι τυχόν εξετάσεις και κάθε θέμα σχετικό με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. ύστερα από το διορισμό προς 
απόκτηση και πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, 

ββ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων 
εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

 
Άρθρο 14 

Καταργούμενες διατάξεις 
 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του. 

 
Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  
 


