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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
               με αριθμ. πρωτ. 8331/29-7-2021»                                           
  

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 8331/29-7-2021, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

 
Με τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67 αυτού, 

τέθηκε 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 της 
πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη 
των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση. 
Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης  και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), έχει 
οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

  
Στα άρθρα 57 και 58 ορίζονται, αντιστοίχως, τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα 

εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης», καθώς και τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα 
εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.». Ειδικότερα, στην παρ.α, περ.ιι του άρθρου 58, σχετικά με τα 
κριτήρια κατάταξης πίνακα Γενικής Εκπ/σης (για τον οποίο εκδόθηκε η 2ΓΕ /2019 (ΦΕΚ 
46/τ.Α.Σ.Ε.Π./24-12-09) Προκήρυξη, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ορίζεται ότι: «Ο 
αξιολογικός πίνακας Α΄ 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, οι οποίες 
αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής: 

[….]  
ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων 
(300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: 
δύο (2) μονάδες». 
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Επίσης, στο άρθρο 61 παρ.4, περ.ε,  του ιδίου νόμου (Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13, 

29.01.2019), αναφέρεται ότι : 
«[….] 
4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα 

κριτήρια των προηγούμενων άρθρων: 
ε) « Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του 

δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της 
διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται 
υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού». 

 
Στην παρ. 5 του κεφ. Δ΄ της  αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης (τ. ΑΣΕΠ 46), στην οποία 

ενδεικτικά παραπέμπουμε, ως απαιτούμενο υποβλητέο δικαιολογητικό, μεταξύ άλλων 
προβλέπεται: «Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου 
επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών 
που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Σε περίπτωση 
που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης 
του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα». 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους 

πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                                         
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ.  Ζ. Μακρή  
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής 
4. Τ.Κ.Ε. 
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