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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

γίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,
vi) 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.
γ. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι
προσελήφθησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον
κλάδο ΔΕ, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από
το άρθρο 14 παράγραφος 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄)
τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχί−
ου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή
τους στους πίνακες αναπληρωτών–ωρομισθίων μόνον
αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαί−
ου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς
επαγγελματικής πείρας.»
Άρθρο 3
Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προ−
σφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαι−
ρίας, που λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες, κατά τις
σχετικές διατάξεις, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες και
στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αυξημένη
στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 3 του ν. 3391/2005.
Άρθρο 4
1. Οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) απολύσεις, λόγω
ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του
διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.
2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπο−
βάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λό−
γους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες
αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επι−
τροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σο−
βαρούς οικογενειακούς λόγους.
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 53
του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α΄), καθώς και η περίπτωση
α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/Α΄) καταργούνται.
4. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευ−
τικής άδειας ή αθέτησης της υποχρέωσης της προηγού−
μενης περίπτωσης δ΄ επιστρέφονται οι καταβληθείσες
πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες
αποδοχές ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού
συμβουλίου.»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3027/2002
(ΦΕΚ 152/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π. Πα−
νεπιστημίων ή Ε.Π.Α. Τ.Ε.Ι. μπορούν με αίτησή τους να
αποσπώνται κατά προτεραιότητα και για όσο χρόνο
υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., σε σχολικές μονάδες
του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ του νομού όπου είναι η έδρα του
Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί
ο/η σύζυγός τους».
Άρθρο 5
1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008
πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30)
μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαι−
δευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από
το σχολικό έτος 2008−2009 και το αργότερο μέχρι και
το σχολικό έτος 2012−2013, σε αναλογία που ορίζεται
κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού
των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται
από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την
30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμέ−
νων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄της παραγράφου
2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄) και της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των
οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο
αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά
κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις
(24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική
βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του
Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009 και
εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρ−
τάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία,
κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον
πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του
άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς
της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων
ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός
των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο
και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους
εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους
οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π.,
δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετο−
χής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.
3. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις των ανωτέρω πα−
ραγράφων 1 και 2 εκπαιδευτικοί, για το διορισμό των
οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παι−
δαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι−

