
 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2009 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. 2/2009 γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του 

Συµβουλίου Επικρατείας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:  

1. Η έκδοση των πράξεων διορισµού διακοσίων (200) συνολικά εκπαιδευτικών 

λειτουργών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (80 του Κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, 

70 του Κλάδου ΠΕ 09 Οικονοµολόγων και 50 του Κλάδου ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων) που 

είναι ήδη διοριστέοι βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 2 α’ του Ν. 3255/2004 

(Α’ 138) και 5 παρ. 2 του Ν 3687/2008 (Α’ 159). 

2. Η έκδοση των πράξεων των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε) για την τοποθέτηση σε 

σχολικές µονάδες των εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί για το 

έτος 2009-2010 εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, νεοδιορισθεί, ήσαν 

υπεράριθµοι κατά τους µήνες Μάιο-Ιούνιο, καθώς και των εκπαιδευτικών 

λειτουργών, των οποίων η απόσπαση σε σχολικές µονάδες του εξωτερικού έληξε 

πρόσφατα. 

3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων για την κάλυψη των 

εκτάκτων αναγκών των σχολείων, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 
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άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και πρόκειται να διενεργηθούν επί τη βάσει των 

οικείων πινάκων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167) και της 

υπ’ αριθµ. ∆2/15699/1999 υπουργικής αποφάσεως (Β’ 894). 

4. Η διενέργεια αποσπάσεων, από ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης σε άλλη ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης, νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών λειτουργών που πλεονάζουν, καθώς 

και των αποσπάσεων για την αντιµετώπιση σοβαροτάτων αναγκών κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 16 περ. Γ’ παρ. 5 του Ν. 1566/1985. 

5. Η πλήρωση κενούµενων θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων. 

6. Η αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών µονάδων 

7. Η τοποθέτηση 2055 υποδιευθυντών-υπευθύνων για το πρόγραµµα του ολοήµερου 

δηµοτικού σχολείου. 

 

Με την υπ’ αριθµ. 3/2009 γνωµοδότηση της ίδιας Επιτροπής επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση: 

1. Η πρόσληψη 8.500 εκπαιδευτών στα ∆ηµόσια ΙΕΚ αρµοδιότητας του Υπουργείου 

αυτού, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του χειµερινού εξάµηνου 

κατάρτισης 2009-2010, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει από 1.10.2009 έως 

14.2.2010 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. Ε/12450/1994 

αποφάσεως του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Β’ 

593). 

2. Η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων ∆ιευθυντή στο ΙΕΚ Ιεράπετρας και 

Αναπληρωτών ∆ιευθυντών στα ΙΕΚ Αγ. ∆ηµητρίου, Γλυφάδας, Κηφισιάς, Κιλκίς, 

Ν. Μουδανιών, Πάτρας, Πάτρας 2ο, Κοζάνης και Ελευσίνας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του «Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Β’ 371), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, στα οποία ΙΕΚ οι θέσεις ∆ιευθυντή και Αναπληρωτών ∆ιευθυντών 

κενώθηκαν λόγω υποβολής παραιτήσεων. 

 


