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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 Δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ 
διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 δίνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι πλθροφν τισ 
κάτωκι προχποκζςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 
71/19.05.2010 τ.Αϋ) περί πινάκων πραγματικισ προχπθρεςίασ, 24μινου και 30μινου.  
 

Ειδικότερα: 
 

i) τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 ορίηεται ότι «Κατά την περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-
2012 οι διοριςμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευςη γίνονται ςε ποςοςτό 60% από τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ διοριςτζων εκπαιδευτικών 
του ΑΣΕΠ και ςε ποςοςτό 40% από τουσ κατά την παρ.2 ενιαίουσ πίνακεσ προςωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προχπηρεςία. Με απόφαςη του Υπουργοφ 
Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, που δημοςιεφεται ςτην Εφημερίδα τησ 
Κυβερνήςεωσ, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδοσ του προηγοφμενου εδαφίου ζωσ 
τη διενζργεια του πρώτου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου».  

 θμειϊνεται ότι με τθν αρικ. 49104/Δ1/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9-ΔΤΦ) (ΦΕΚ 
1017/24.04.2013 τ.Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ, που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του τελευταίου 
ανωτζρω εδαφίου, παρατάκθκε θ μεταβατικι περίοδοσ του άρκρου 9 παρ.1 του ν.3848/2010 
ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2013-2014. 

 

ii) τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 ορίηεται ότι οι ενιαίοι πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν 
παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και 
ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 (ιτοι τουσ τελικοφσ 
πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του πρϊτου διαγωνιςμοφ που κα διενεργθκεί από το ΑΕΠ 
βάςει των διατάξεων του νόμου 3848/2010, όπωσ ιςχφουν). 

 

iii)  τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 ορίηεται ότι μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2014−2015 όςοι 
εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθν 30ι Ιουνίου 2008 πραγματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον 
τριάντα (30) μθνϊν προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια 
ςχολεία Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ (30/μθνίτεσ), 
διορίηονται επιπλζον, εφόςον υπάρχουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δεν ζχουν διοριςτεί κατά 
τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου, κατά ςειρά που εξαρτάται από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι 
προχπθρεςία. Ο αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα 
κακορίηεται με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ. 

 

iv) τισ διατάξεισ τθσ παρ.9 ορίηεται ότι θ παρ.1 του άρκρου 5 του ν.3687/2008 (περί 
διοριςμοφ τθσ κατθγορίασ των 30μθνιτϊν μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2012-2013) καταργείται.  

 

 v) τισ διατάξεισ των παρ.2 και 9 ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ τθσ παρ.2 του άρθρου 5 του 
ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Αϋ) ορίηεται ότι εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ μζχρι και τισ 30.06.2010 προςωρινοφ 
αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, 
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ, και ζχουν λάβει τθ βακμολογικι βάςθ ςε 
οποιονδιποτε διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΕΠ, διορίηονται μζχρι τθν κατάρτιςθ του 
πρϊτου πίνακα του άρκρου 3 του ν.3848/2010 ςτον κλάδο επιτυχίασ τουσ και μόνο, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ, και με ςειρά που εξαρτάται από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι 
προχπθρεςία, κατά προτεραιότθτα ζναντι των εγγεγραμμζνων ςτον πίνακα τθσ περίπτωςθσ ββϋ 
τθσ παρ.2αϋτου άρκρου 6 του ν.3255/2004 (ενιαίοσ πίνακασ αναπλθρωτϊν με πραγματικι 
προχπθρεςία ποςοςτοφ 40%) και πζραν των οριηόμενων ποςοςτϊν με τισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του ν.3255/2004 (ποςοςτοφ 40% από τον ενιαίο πίνακα 
αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία και 60% από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΕΠ). Ο 
αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα κακορίηεται με 
κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ. 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3


