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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

Το σχολείο συνιστά ∆ηµόσια Υπηρεσία - δεν διαθέτει, όµως, νοµική προσωπικότητα -  τόσο 
υπό τη λειτουργική όσο και την οργανική έννοια του όρου. Από τη µια µεριά η δραστηριότητα του 
σχολείου έχει ως αντικείµενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου (εκπαίδευση) και από την άλλη τα σχολεία είναι οργανωτικοί 
σχηµατισµοί του Κράτους και επιδιώκουν την πραγµατοποίηση των σκοπών τους, ασκώντας δηµόσια 
εξουσία και εφαρµόζοντας τους κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(άρθρο 11 του Ν. 1566/85) 

  
 
 Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελούν ο ∆ιευθυντής, ο 
Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. 
� Ο ∆ιευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του σχολείου, το 

συντονισµό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών 
εντολών και την εφαρµογή των αποφάσεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Αν δεν υπάρχει 
∆ιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, µε απόφαση του 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή ύστερα από εισήγηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανατίθεται η προσωρινή άσκηση 
καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος και 
έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν µπορεί να διαρκέσει πέραν της λήξης 
του διδακτικού έτους. 

� Ο Υποδιευθυντής βοηθά το ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για 
τη διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. Αναπληρώνει το ∆ιευθυντή του σχολείου 
όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής µονάδας ή 
απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό από τους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν στην ίδια σχολική µονάδα. Αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί 
εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του Π.Υ.Σ.Π.Ε.. 

� Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο 
και έχει ως Πρόεδρο το ∆ιευθυντή του σχολείου. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα 
από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά µία φορά πριν την έναρξη των µαθηµάτων και µία 
φορά στο τέλος κάθε τριµήνου, και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιµο ο πρόεδρος ή το ζητήσει 
εγγράφως για συγκεκριµένα θέµατα τουλάχιστο το 1/3 των µελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται 
µέσα στο ωράριο εργασίας και σε καµιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων. Ο 
Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη 
εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη 
για την εφαρµογή του Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράµµατος, την υγεία και προστασία των 
µαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. 

  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
� Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων βρίσκεται σε απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα 

παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία 
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος. 

� Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες από δύο (2) και καµιά δεν λαµβάνει την απόλυτη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ανάµεσα στις δύο επικρατέστερες. 

� Όποιο µέλος απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. 
� Η ψηφοφορία είναι φανερή, ενώ µυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική 

διάταξη ή αποφασίζει ο Σ.∆. κατά πλειοψηφία. 
� Οι αποφάσεις του Συλλόγου ∆ιδασκόντων είναι δεσµευτικές. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(άρθρο 243 του Ν. 3463/2006) 
  

 Η σχολική επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (που διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90, όπως κάθε φορά ισχύει) και καλύπτει ένα ή 
περισσότερα σχολεία ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιµώνται από τον αντίστοιχο 
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν υποχρεωτικά, 
εκτός από τους εκπροσώπους του ∆ήµου ή της Κοινότητας, οι ∆ιευθυντές των αντίστοιχων σχολείων 
και από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι. 
 Έργο της Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
αγοράς αναλώσιµων υλικών, κ.τ.λ.), η αµοιβή των καθαριστριών (όσων δεν µονιµοποιήθηκαν), η 
εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους 
εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από 
τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την 
ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται 
αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων. 
 Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δηµόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής 
ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη σχολική επιτροπή σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (64321/∆4/16-05-08). (σ.σ. Η σχετική νοµοθεσία για τις σχολικές επιτροπές 
και τη λειτουργία των κυλικείων έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://users.sch.gr/dimitrako). 
 Η σχολική επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου µια 
φορά το µήνα. Ο πρόεδρος καλεί, επίσης, τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το 1/3, τουλάχιστον, 
των µελών της µε γραπτή αίτηση. Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι 
παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει 
απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 
1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 Σε κάθε ∆ηµόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Σύλλογο 
των ∆ιδασκόντων, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση 
της οµαλής λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρόσφορο µέσο, η καθιέρωση τρόπων αµοιβαίας 
επικοινωνίας ∆ιδασκόντων και οικογενειών των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του 
σχολικού περιβάλλοντος. Το σχολικό συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα 
(άρθρο 51 του Ν. 1566/85). 
 Πρόεδρος του σχολικού συµβουλίου είναι ο ∆ιευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συµβούλιο 
συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του κάθε 
τριµήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής του σχολείου ή δύο (2) 
τουλάχιστον φορείς που µετέχουν στο σχολικό συµβούλιο. Ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα µέλη 
σχολικού συµβουλίου ως Γραµµατέα.  
 Το σχολικό συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα µέλη του τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα µέλη 
την προηγούµενη της συνεδρίασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι 
συνεδριάσεις του σχολικού συµβουλίου πραγµατοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού 
ωραρίου  (∆4/543/21-10-1999 Υπουργική Απόφαση).   
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

 

Νοµικό πλαίσιο 
 

♦ Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των 
σχολείων, οι οποίες δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται, µε 
αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

♦ Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαµβάνονται επίσης µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, που 
αντιστοιχεί στο µισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου 
εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο 
ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης δε δικαιολογούν το διορισµό 
µόνιµου εκπαιδευτικού (άρθρο 17 του Ν. 1566/85).  
 Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο 
πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτηση τους, οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των µορίων ως ακολούθως 
(άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04):  
� Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού, ένα µόριο 

για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους. Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές 
µονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το 
σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών (παρ. 3 άρθρο 9 του Ν. 3391/05). Επίσης, προσµετράται στο διπλάσιο η 
υπηρεσία των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας των περιοχών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κατηγοριών Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄, που έχουν χαρακτηρισθεί 
δυσπρόσιτα. 

� Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω 
πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη 
βαθµολογική βάση.  

� Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό µισό 
µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση.  

� Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά 
τα µόρια αυτών.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

� Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04 
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την 
ανακοίνωση του διορισµού, εφόσον δεν αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη 
φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού 
και για τα δύο επόµενα έτη (άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3391/05). 

� Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 45 περίπτ. β΄ του Ν. 3149/2003 ορίζεται ότι δεν 
εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισµό τους σε θέσεις 
µόνιµων εκπαιδευτικών, καθώς και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως µόνιµοι και παραιτήθηκαν εντός 
του έτους, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της πράξης διορισµού τους (Αριθ. 329/2005 
Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εµπίπτουν: α) οι εκπαιδευτικοί που 
επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση µόνο ως ωροµίσθιοι και β) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν 
αποδεχτεί µόνιµο διορισµό τους πριν την 10-6-2003, οπότε άρχισε η ισχύς του Ν. 3149/03 
(Αριθ.310/2008 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). 

� Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο 
διδασκαλίας δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί 
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση (άρθρο 27 του Ν. 3475/06). 
Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου στο ιδιωτικό 
σχολείο, για το χρονικό διάστηµα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού 
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έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δηµόσιο 
σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή το 
Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην 
περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως 
προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. Η ρύθµιση αυτής της παραγράφου για τον υπολογισµό 
της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δηµόσιο 
σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για µία µόνο φορά (άρθρο 22 του Ν. 
3577/07). 

� ∆εν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισµός ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο 
ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισµού του (άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 2986/02).  

� Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών 
σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας εγγράφονται 
στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του 
άρθρου 6 του Ν. 3255/04, εφόσον συµπληρώνουν στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα 
της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο 
ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και µε σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της 
υπηρεσίας, χωρίς να προσµετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν 
προηγούµενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση µε οποιαδήποτε σχέση 
κι αν παρασχέθηκε. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) µηνών. 
∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων 
η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών 
δεν µπορούν να διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 2 του Ν. 3255/04 πριν συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου σε δηµόσια 
σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη (είκοσι µήνες) από την εγγραφή τους στον 
πίνακα (άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3391/05). 

 
Προσλήψεις τριτέκνων αναπληρωτών 

 
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τον πίνακα, 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαµβανόµενων 
αναπληρωτών, προσλαµβάνεται από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία 
τέκνα. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισµό των οποίων απαιτείται 
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 1566/85, 
προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό.  

Η πρόσληψη γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει 
αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραµµένοι στον 
ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι 
χωρίς προϋπηρεσία από συµπληρωµατικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την 
ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας αυτής µε το 
βαθµό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή 
µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό 
της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 2, παρ. 4α  του Ν. 3454/06). 

 
 

Πρόσληψη ωροµίσθιων 
 

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα 
σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµισθίων που 
συντάσσεται κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωροµίσθιος 
εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα µόνο µιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε 
περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωροµισθίων εκπαιδευτικών, προσλαµβάνονται ως 
ωροµίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04). 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 
Νοµικό πλαίσιο 

 
1.     Η τοποθέτηση των προσλαµβανοµένων αναπληρωτών σε σχολικές µονάδες γίνεται µε απόφαση 
του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαµβανοµένων για την τοποθέτησή τους 
στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης προτιµώνται κατά 
σειρά: (άρθρο 8, παρ 3 της αριθ. 35557/∆2/9-4-2003 Υπουργικής Απόφασης): 
 

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία, 
β) οι πάσχοντες από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, 
γ) οι γονείς µε τρία ή δύο ή ένα παιδί, 
δ) οι έγγαµοι χωρίς παιδιά, και 
ε) οι έχοντες τα περισσότερα µόρια.  
 
Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία προτιµώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.  

 
 
2.     Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται στους πίνακες 
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών αµέσως µετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ 
ιδίας οικογενείας και τους υποψήφιους που πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και 
δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03 και άρθρο 17 του Ν. 
3402/05). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει πως η τοποθέτηση σε σχολικές 

µονάδες των προσλαµβανοµένων αναπληρωτών πραγµατοποιείται ως εξής: 
 

� Ειδικές κατηγορίες. Μετά τους πολυτέκνους εξ ιδίας οικογένειας, τοποθετούνται οι πάσχοντες 
από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και έπονται οι 
πάσχοντες από «σκλήρυνση κατά πλάκας». 

� Τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί 
� Γονείς µε δύο παιδιά 
� Γονείς µε ένα παιδί 
� Έγγαµοι 
� Οι έχοντες τα περισσότερα µόρια 

 
 

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 

Γενικά 
 

 Ο διορισµός είναι ατοµική διοικητική πράξη, γίνεται σε µια αφηρηµένη οργανική θέση και 
δηµοσιεύεται (περιληπτικά) στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.). Η αποδοχή του διορισµού 
γίνεται µε την ορκωµοσία εντός 30 ηµερών (από την κοινοποίηση του διορισµού). Μετά την 
ορκωµοσία ο υπάλληλος αναλαµβάνει υπηρεσία, οπότε και αρχίζει να µισθοδοτείται. Αφετηρία 
υπολογισµού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της 
πράξης διορισµού, µε την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται σε ένα (1) µήνα από την 
κοινοποίηση της πράξης διορισµού, αλλιώς η ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του 
Ν. 3528/07).  
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Παράταση διορισµού 
 
 Για τους διοριζόµενους εκπαιδευτικούς η προθεσµία για την ορκωµοσία και την 
ανάληψη υπηρεσίας µπορεί να παρατείνεται µέχρι και τις 31 Αυγούστου του επόµενου 
έτους από το διορισµό τους (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2986/02). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η 
ισχύς του διορισµού ανατρέχει στο χρόνο δηµοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ..  Αν ο διοριζόµενος δεν 
δώσει τον όρκο στις προαναφερόµενες προθεσµίες, ο διορισµός ανακαλείται. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί παραιτούνται µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης διορισµού τους διαγράφονται από τους 
πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους πίνακες αυτούς 
αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ηµεροµηνία (Π.∆. 144/97). Η προϋπόθεση της διετίας ισχύει 
µόνο για τους διορισµούς µέσω ΑΣΕΠ (αρ. 329 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 

 
Νοµικό πλαίσιο 

 
 Οι διορισµοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται: 
  

� σε ποσοστό 60% από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθµολογίας,  
� σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών  ο οποίος συντάσσεται κατ’ έτος και στον 

οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού 
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3255/04), 

� οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν την 30ή/6/2008 κατά τις κείµενες διατάξεις πραγµατική 
προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών, 
διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο µέχρι το σχολικό έτος 2012-2013 
σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο 1/5 του συνολικού αριθµού των ως άνω εκπαιδευτικών 
και πέραν των οριζόµενων ποσοστών (60%-40%),  

� οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν κατά τις κείµενες διατάξεις πραγµατική προϋπηρεσία 
αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
(24) µηνών και έχουν λάβει τη βαθµολογική βάση σε οποιοδήποτε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, 
διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής  πέραν των οριζόµενων ποσοστών 
(άρθρο 5 του Ν. 3687/08). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαµβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες διοριστέων 

του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται µε τους 
τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισµούς και αναλαµβάνουν υπηρεσία αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, µε την προϋπόθεση ότι αυτή 
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από τη 
λήξη του διδακτικού έτους διορισµού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγµατοποιείται µε την 
έναρξη του επόµενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση µη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισµός ανακαλείται 
(άρθρο 6 του Ν. 3687/08). 

 
Προϋπηρεσία που λαµβάνεται υπόψη για το διορισµό 

 
Ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που 

προσφέρθηκε (άρθρο 2 του Ν. 3687/08): 
 

� στα ∆ηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,  

� στα Μουσικά σχολεία,  
� στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων,  
� στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,  
� στα Ναυτικά Λύκεια,  
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� στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,  
� στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,  
� στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,  
� στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων,  
� σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι 

31-8-2005,  
� για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης,  
� για την εφαρµογή των προγραµµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και Πρόσθετης ∆ιδακτικής 

Στήριξης,  
� στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) του άρθρου 5 του Ν.2525/1997, και  
� στα ∆ηµόσια Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη 

διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 
Προσµέτρηση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: 

 
o Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
o Τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και 
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης. 

o Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα ∆ηµόσια Ναυτικά 
Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

o Τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις σχολές και τα 
τµήµατα αυτής. 

o Τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ι∆ΕΚΕ για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Η 
προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του 
υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου. 

o Φορείς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των 
σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου. 
 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(Π.∆. 201/98) 
 

� Με πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων ορίζονται οι εφηµερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντά 
τους και οι αρµοδιότητές τους. Kατά τη σύνταξη των κανόνων εφηµερίας δίνεται προτεραιότητα 
στην επιτήρηση και τη µέριµνα για την προστασία και τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών, τον 
έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση µε την υγιεινή και την ασφάλειά 
τους. Eπίσης, ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφηµερευόντων, που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την έναρξη των µαθηµάτων, καθώς και ο χρόνος 
αναχώρησής τους. 

� Ο αριθµός των εφηµερευόντων ορίζεται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων (Σ.∆). Για τον ορισµό του 
λαµβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθµός των µαθητών, η έκταση και η 
ιδιοµορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των µαθητών. 

� Η εφηµερία δεν ανήκει στις πρόσθετες εργασίες και από αυτήν απαλλάσσονται µόνο ο ∆ιευθυντής 
και ο Υποδιευθυντής του σχολείου. 

� Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση του Σ.∆., µπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την 
εφηµερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να ασκεί τα ειδικά αυτά 
καθήκοντα. 

� Αντικατάσταση του εφηµερεύοντος και αλλαγή της ηµέρας εφηµερίας γίνεται µόνο από το 
∆ιευθυντή του σχολείου. 
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� Οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφηµερία µόνο σ’ 
αυτό που ανήκουν οργανικά. 

� ∆εν αναλαµβάνουν καθήκοντα εφηµερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία 
όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. 

� Τα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό πίνακα εφηµερευόντων, ώστε όλοι οι 
εκπαιδευτικοί του συγκροτήµατος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να 
πραγµατοποιούν τον ίδιο εβδοµαδιαίο αριθµό εφηµεριών. 

 
 

XΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 

Ωράριο λειτουργίας 
(Φ. 32/190/61670/Γ1/20-7-07, Υπουργική Απόφαση) 

 
 
Το διδακτικό - πρωινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
 
Χρόνος υποδοχής των νηπίων       8.00 -  8.15      
Ηµερήσιο Πρόγραµµα                  8.15 - 12.15 
Αποχώρηση νηπίων                   12.15 - 12.30 
Το διδακτικό - απογευµατινό - ωράριο του κλασικού Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
Χρόνος υποδοχής των νηπίων      14.00 -  14.15      
Ηµερήσιο Πρόγραµµα                  14.15 - 17.45 
Αποχώρηση νηπίων                     17.45 - 18.00 
 
Το διδακτικό ωράριο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου έχει ως εξής:  
 
1η  Νηπιαγωγός                           8.00 - 12.00 
2η  Νηπιαγωγός                         11.45 - 15.45 
Αποχώρηση νηπίων                   15.45 - 16.00 
 
Το διδακτικό ωράριο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου - µε πρωινή ζώνη - έχει ως εξής:  

 
1η  Νηπιαγωγός                          7.00 - 11.30 
2η  Νηπιαγωγός                        11.15 - 15.45 
Αποχώρηση νηπίων                  15.45 - 16.00 
  
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Με απόφασή της (αρ. πρωτ. 83/10-9-07), η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία αντιτίθεται στην 
παραπάνω Υ.Α. και καλεί τους Νηπιαγωγούς να εφαρµόσουν το ωρολόγιο πρόγραµµα που ίσχυε µέχρι 
το σχολικό έτος 2006 - 2007. 
 

Προϊστάµενος Νηπιαγωγείου 
 

Προϊστάµενος του µονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο Νηπιαγωγός που υπηρετεί σ' αυτό. Στα 
διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα Προϊσταµένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό. Αν υπάρχουν 
οµοιόβαθµοι, ο Προϊστάµενος ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του 
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρο 12, κεφ. Ε΄, παρ. 5 του Ν. 1566/85). 

 
Ανάληψη υπηρεσίας 

 
 Ο/Η Νηπιαγωγός είναι υποχρεωµένος-η να παρουσιαστεί την 1η Σεπτεµβρίου στο Νηπιαγωγείο 
όπου κατέχει οργανική θέση και να συµπληρώσει την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
είναι στη ∆ιάθεση οφείλει να παρουσιαστεί την ίδια ηµεροµηνία στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και να αναλάβει 
υπηρεσία. 
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Παραλαβή Νηπιαγωγείου 
 
 Ο/Η Προϊστάµενος-η του Νηπιαγωγείου είναι υποχρεωµένος-η µόλις αναλάβει υπηρεσία να 
παραλάβει το Νηπιαγωγείο. Κατά την παραλαβή γίνεται καταµέτρηση και έλεγχος στα 
παραλαµβανόµενα είδη και συντάσσεται Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. Στη συνέχεια 
ο Προϊστάµενος υποβάλλει στο Γραφείο Εκπαίδευσης την αναφορά ανάληψης καθηκόντων µαζί µε το 
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Σε περίπτωση που ο/η Προϊστάµενος-η τον επόµενο Σεπτέµβριο δεν θα βρίσκεται στο ίδιο 
Νηπιαγωγείο (διάθεση, απόσπαση, αναπληρωτής κ.τ.λ.) οφείλει να παραδώσει - τον Ιούνιο - το 
Νηπιαγωγείο στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 
 

Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας 
 

 Στα Νηπιαγωγεία τηρείται µε ευθύνη των Προϊσταµένων αυτών Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας των 
νηπίων (και των προνηπίων) και έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστηµα φοίτησης σε αυτό. Τα Α.∆.Υ. 
είναι απόρρητα έγγραφα, διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και των Ευαίσθητων ∆εδοµένων. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου 
των Α.∆.Υ. εκτός από ποινικό αδίκηµα συνιστά και τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης 
καθήκοντος και της παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας (Υπουργική Απόφαση 58410/Γ4/14-6-
2005). 

 
Επιτήρηση νηπίων 

 
 Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την επιτήρησή τους στα διαλείµµατα, την ασφαλή 
αποχώρησή τους και παραλαβή από τους γονείς είναι ο/η Νηπιαγωγός που έχει αναλάβει το 
συγκεκριµένο τµήµα (άρθρο 11, παρ. 2 του Π.∆τος 200/98). 
 
 

Εκκλησιασµός νηπίων 
 
 Εκκλησιασµός των νηπίων µπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, 
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή µετάβασή 
τους στο ναό (άρθρο 4, παρ.5 του Π.∆τος 200/98). 
  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Τα νήπια που ανήκουν σε άλλο δόγµα ή άλλο θρήσκευµα δεν συµµετέχουν στην πρωινή 
προσευχή και στις εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχοµένου, εφόσον το ζητήσουν οι γονείς τους µε 
γραπτή δήλωση. Συµµετέχουν, όµως, στον εορτασµό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις 
του Νηπιαγωγείου (άρθρο 11, παρ. 4 του Π.∆τος 200/98). 

 
 

Συστεγαζόµενα Νηπιαγωγεία 
 
 Το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό συµβούλιο των συστεγαζόµενων Νηπιαγωγείων 
συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Προϊστάµενοι-ες των 
Νηπιαγωγείων (άρθρο 10, παρ. 5 του Π.∆τος 200/98). Σε περίπτωση που εκδηλώνονται διαφωνίες 
µεταξύ των συλλόγων των συστεγαζόµενων Νηπιαγωγείων την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει 
ανάλογα µε το θέµα ο/η Σχολικός Σύµβουλος ή ο Προϊστάµενος Γραφείου (άρθρο 10, παρ. 6 του 
Π.∆τος 200/98). 

 
Εγγραφές νηπίων 

 
���� Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική για τα νήπια που στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους 

εγγραφής τους συµπληρώνουν την ηλικία των πέντε (5) ετών (άρθρο 73 του Ν. 3518/06). Σε 
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περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος των θέσεων του 
Νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές ανάγκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν 
περισσότερα τµήµατα νηπίων ανεξάρτητα από την οργανικότητα του Νηπιαγωγείου, ύστερα 
από απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊσταµένου Γραφείου η οποία επικυρώνεται από 
το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 7, παρ. 9 του Π.∆τος 200/98). 

���� Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου διενεργεί την κλήρωση για την επιλογή των 
προνηπίων που θα εγγραφούν όταν ο αριθµός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση 
όλων των αιτήσεων. Η κλήρωση γίνεται µε τη λήξη του διδακτικού έτους (21 Ιουνίου). Κατ' 
εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω προνήπια: α) Τα δίδυµα αδέρφια εφόσον 
έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς. β) Τα τέκνα πολυτέκνων. γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που 
διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόµενα µε το 
νηπιαγωγείο σχολεία (άρθρο 7, παρ. 12 του Π.∆τος 200/98). Στα συστεγαζόµενα Νηπιαγωγεία η 
κλήρωση γίνεται από τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων των Νηπιαγωγείων µαζί µε τους εκπροσώπους 
των Γονέων και Κηδεµόνων (άρθρο 7, παρ. 13 του Π.∆τος 200/98). 

���� Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας προνηπίου πέραν του διµήνου και αφού ο γονέας ή ο 
κηδεµόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις του Προϊσταµένου του Νηπιαγωγείου, η θέση 
πληρώνεται από άλλο προνήπιο που περιλαµβάνεται στη σχετική κατάσταση (άρθρο 7, παρ. 14 του 
Π.∆τος 200/98). 

 
 
 

Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
 
 

∆ικαίωµα κανονικής άδειας  
 

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, µπορούν να πάρουν 
κανονική άδεια µε αποδοχές έως επτά (7) ηµέρες εντός του χρόνου της σύµβασής τους (άρθρο 20, 
παρ. 8 του Π.∆τος 410/1988, και αρ. 44/1990 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 
 ΠΡΟΣΟΧΗ :  Η άδεια ζητείται µε αίτηση προς τον Προϊστάµενο που είναι και ο µόνος 
αρµόδιος να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των 
προτέρων και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογηθεί - εκ των υστέρων - απουσία 
εκπαιδευτικού από το σχολείο. 
 

Αναρρωτική άδεια 
 

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασής τους δικαιούνται 
δεκαπέντε (15) ηµέρες αναρρωτική άδεια µε αποδοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξίωση 
καταβολής αποδοχών είναι η εργασία τους επί δεκαήµερον, τουλάχιστον, από την ανάληψη υπηρεσίας 
(άρθρα 657, 658 του Αστικού Κώδικα). Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των 
δεκαπέντε ηµερών µε αποδοχές, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος ανάγκης, να λάβουν αναρρωτική άδεια «άνευ αποδοχών». 
 ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται αναρρωτική 
άδεια θα πρέπει, από την πρώτη ηµέρα της ασθενείας, να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους. ∆εν 
µπορούν όµως να προσκοµίζουν γνωµατεύσεις από ιδιώτες γιατρούς ή από ∆ηµόσια νοσοκοµεία χωρίς 
την έγκριση του ελεγκτή του ΙΚΑ, ούτε έχουν δικαίωµα χορήγησης αναρρωτικής άδειας µε υπεύθυνη 
δήλωση, ούτε παραπέµπονται στις κατά τόπους Υγειονοµικές Επιτροπές. 
 

∆ικαίωµα ειδικής άδειας 
  

� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωµα άδειας µε αποδοχές πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
σε περίπτωση γάµου. Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως πριν ή αµέσως µετά την τέλεση του 
γάµου και όχι άλλη χρονική περίοδο. 
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� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα απουσίας µε αποδοχές δύο εργάσιµων (2) 
ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές µιας (1) έως τριών (3) 
ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος, όπως κάθε φορά 
ορίζεται από το ΥΠΕΣΣ∆Α πριν από τη διενέργεια των εκλογών. 

� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συµµετοχή σε δίκη ενώπιον 
οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα). 

� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσηµα, που 
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) 
εργάσιµες ηµέρες επιπλέον της κανονικής άδειας των επτά (7) ηµερών, από τις οποίες οι έντεκα 
(11) µε αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς αποδοχές (άρθρο 21 του Π.∆τος 410/1988). Το 
νόσηµα θα πιστοποιείται µε γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την 
οποία θα αποδεικνύεται αιτιολογηµένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων αίµατος και παραγώγων του ή 
αιµοκάθαρσης σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυµα. 

 
 

Άδεια µητρότητας  
 
♦ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια µητρότητας 17 εβδοµάδες (119 

ηµέρες). Οι οχτώ (8) εβδοµάδες (άδεια κύησης) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή 
ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδοµάδες (άδεια λοχείας) µετά τον τοκετό.  Όταν 
ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από 
το θεράποντα ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα, η άδεια κύησης παρατείνεται µέχρι την 
πραγµατική ηµεροµηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του 
χρόνου της άδειας µητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις δεκαεπτά (17) 
εβδοµάδες. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την πιθανολογούµενη 
ηµεροµηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται µετά τον τοκετό υποχρεωτικά, 
ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της συνολικής άδειας των δεκαεπτά εβδοµάδων (άρθρο 11 του Ν. 
2874/00). 

♦ Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια µητρότητας και στην περίπτωση που γέννησε 
πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε µετά τον τοκετό (∆ΙΠΙ∆∆/∆4/49/22889/19-
11-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.). 

♦ Οι ωροµίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι αναπληρώτριες. 
 
 

Άδειες εξετάσεων  
  
 Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή 
µεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης χορηγείται άδεια 
εξετάσεων µε αποδοχές (άρθρο 26 του Π.∆τος 410/1988). Η άδεια εξετάσεων ορίζεται σε 
δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή 
τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο ενδιαφερόµενος. Η άδεια χορηγείται για το 
χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων 
χορηγείται άδεια δύο ηµερών (η προηγούµενη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο 
δεν είναι αργία). 

 

Άδειες διευκόλυνσης αναπληρωτών µε οικογενειακές υποχρεώσεις 
 

� Η µητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται τις διευκολύνσεις: α) µείωση του διδακτικού 
ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις 
πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85). 

� Τις παραπάνω διευκολύνσεις δικαιούται και η θετή µητέρα αναπληρώτρια, εφόσον έχει 
περαιωθεί η διαδικασία υιοθεσίας και το τέκνο είναι ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών. 
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� Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών στην 
Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή και 
ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων 
ηµερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της 
σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του 
Π.∆τος 193/1988). 

� Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο 
γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία 
τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος και για πόσο 
χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις 
τέσσερις (4) ηµέρες και για τους δύο γονείς. 

 

Αιµοδοτική άδεια  
 
 Ο αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λόγω αιµοδοσίας 
είναι οι εξής (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/214/16897/16-11-1994): 
� Εκπαιδευτικός που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να 

απουσιάσει από το σχολείο κατά την ηµέρα αιµοδοσίας. 
� Ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του πρωτοβουλία 

για να προσφέρει αίµα, δικαιούται µία (1) επιπλέον ηµέρα, πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας. 
� Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης 

ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να 
απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο (2) επιπλέον ηµέρες. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αιµοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση µε την υπηρεσία του αναπληρωτή 
εκπαιδευτικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
 

Άδεια άνευ αποδοχών 
 

� Ο ένας εκ των δύο συζύγων εκπαιδευτικός αναπληρωτής, όταν ο άλλος υπηρετεί στο εξωτερικό, 
έχει δικαίωµα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) διδακτικών ετών 
κατ’ ανώτατο όριο, µε σκοπό τη συγκατοίκηση (άρθρο 24, παρ. 3 του Π.∆τος 410/1988). Η 
άδεια παρέχεται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του 
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε). 

� Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης και όταν ο/η σύζυγος υπηρετεί προσωρινά στο εξωτερικό 
σε διεθνείς Οργανισµούς. Για τη χορήγηση της άδειας λαµβάνονται υπόψη και οι υπηρεσιακές 
ανάγκες. 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Νόµοι και τα Π.∆τα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 
 
 
 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Π.Α.Σ.Κ. Εκπ/κών Π.Ε. Πειραιά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

http://users.sch.gr/dimitrako 
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  Π.Υ.Σ.Π.Ε.   (Π.∆. 1/2003) 
 
� Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων. 
� Επιλέγουν τους Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων. 
� Καταρτίζουν τους πίνακες Προϊσταµένων για τα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 
� Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, 

καθώς και των Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 
� Προτείνουν τη µετάθεση ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας 

∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.  
� Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων. 
� Γνωµοδοτούν για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένων στα νηπιαγωγεία και στα (ολιγοθέσια) 

δηµοτικά σχολεία. 
� Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε 

αµοιβή. 
� Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 
� Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών. 
� Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των µετατεθέντων από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε., την τοποθέτηση 

υπεράριθµων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των µετατεγέντων, 
καθώς επίσης και την µετάθεση για βελτίωση θέσης. 

� Προτείνουν τη µετάθεση εκπαιδευτικών για το συµφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. 

� Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες 
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

� Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε 
σχολεία της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 

� Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχοµένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού. 
� Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο. 
� Αποφασίζουν για τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών µετά τη συµπλήρωση της διετούς 

δοκιµαστικής θητείας. 
� Γνωµοδοτούν για τη µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
� Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε το αντικείµενο απασχόλησης 

των εκπαιδευτικών.  
� Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας. 
� Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας καθώς 

και για τον αναδιορισµό τους. 
� Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα 

καθήκοντά τους. 
� Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις οποίες έγιναν περικοπές 

αποδοχών τους. 
� Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει µόνο πράξη πρόσληψης ή 
απόλυσης. 

� Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
� Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. 
� Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τις Σ.Μ.Ε.Α. και 

προτείνουν την τοποθέτησή τους. 
� Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. 
� Εξετάζουν θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 

προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.. 

 
Αύγουστος 2009 

 


