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       Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1195/15-11-2017, την οποία κατέθεσε                                               
ο Βουλευτής κ. Γιώργος Μαυρωτάς, με θέμα «Κενά θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:  

Η λειτουργία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (Π.&Π.Σ) διέπεται από τις διατάξεις  
του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 71 Α’), όπως ισχύoυν. Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές και ειδικότερα της 
παρ. 9 του αρ. 48 «Διδακτικό προσωπικό», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του αρ. 33 του 
Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 Α’), ισχύουν τα εξής :  
«9. Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με 
αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια 
αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία.                              
Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. 
ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., τις 
κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων 
υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, 
το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που 
προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
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η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, 
ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών. 
Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα 
ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με 
θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη 
πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται 
με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.» 

Σε υλοποίηση των ως άνω διατάξεων, η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ως όργανο διοίκησης των Π.&Π.Σ., προχώρησε στη διαδικασία πλήρωσης 
κενών θέσεων σε Π. & Π.Σ. με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών,                            
οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την 
πλήρωση των θέσεων με θητεία για το τρέχον σχολικό έτος (Πράξεις 5/23-5-2017 και 7/6-7-2017) με 
την έκδοση των με αρ. 127878/Δ6/26-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ2Ψ4653ΠΣ-ΜΘΗ) και αρ. 135648/Δ6/10-8-
2017 (ΑΔΑ: 781Α4653ΠΣ-ΣΩ4) Υπουργικών Αποφάσεων. 

Επίσης, στο αρ. 148002/Δ6/7-9-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς όλες τις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλα τα Π. & Π.Σ., με θέμα «Κάλυψη 
κενών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία» ορίζεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία με την εφαρμογή των 
ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά που δημιουργηθούν σε 
Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία είτε κατά την έναρξη, είτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2017 – 2018 σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και τις ως άνω 
σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη ότι για το σχ. έτος 2017 – 2018 δεν έχουν χορηγηθεί 
πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών αυξημένων προσόντων σε Πειραματικά & Πρότυπα 
Σχολεία.»  

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω τα κενά στα Π&Π.Σ. καλύπτονται, κατά το μέτρο του δυνατού, 
με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τους πίνακες κατάταξης των μη πρότυπων και 
πειραματικών σχολείων, σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή 
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών 
κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Το 
ΥΠΠΕΘ προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν 
καταστεί δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων 
αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με τη διάθεση 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε ή 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων σε δεύτερη ανάθεση ή με την ανάθεση 
υπερωριακής διδασκαλίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας.                                    
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις 
λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη 
των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α. και στο άρθρο 7 παρ. 
1,2,3,4,5 και 8 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν, όσο και από την 
έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει).  

Τέλος, επισημαίνουμε ότι το τρέχον σχολικό έτος αποτελεί το καταληκτικό έτος τοποθετημένων 
με 5ετή θητεία εκπαιδευτικών, οπότε και θα πρέπει να λάβουν χώρα τα σχετικά περί ανανέωσης ή 



μη της θητείας τους. Για τον λόγο αυτό το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ως όργανο διοίκησης των Π.&Π.Σ. σε εθνικό 
επίπεδο και φορέας υποστήριξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής των Π.&Π.Σ., 
βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης του εν λόγω θέματος.   
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