
 

 

Θέμα: Διπλαςιαςμόσ μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικήσ αγωγήσ 

που έχουν υπηρετήςει ςε δυςπρόςιτεσ περιοχέσ. Ίςη αντιμετώπιςη όλων των 

αναπληρωτών ςτο δικαίωμα να δηλώςουν δυςπρόςιτα ςχολεία.  

   Κύριε Υπουργέ 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.2α του ϊρθρου 28 του Ν.4186/2013 

(ΥΕΚ 193/17-9-2013 τ.Α΄) ορύζεται ότι : «2.α. Σα ιςχύοντα ςτη Γενικό Εκπαύδευςη 

για τισ προςλόψεισ, τουσ διοριςμούσ, τισ μεταθϋςεισ, τισ αποςπϊςεισ και τισ 

τοποθετόςεισ εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, 

καθώσ και για τουσ τομεύσ, τισ ειδικότητεσ, τουσ κλϊδουσ τισ αναθϋςεισ 

μαθημϊτων, τουσ υπεύθυνουσ εργαςτηρύων, την πρακτικό ϊςκηςη, τουσ 

ςχολικούσ ςυνεταιριςμούσ, τα προγρϊμματα ςπουδών και τα ωρολόγια 

προγρϊμματα ςτην Σεχνικό Επαγγελματικό Εκπαύδευςη, ιςχύουν από τη 

δημοςύευςη του παρόντοσ νόμου και για την Ειδικό Αγωγό. Επιμϋρουσ 

διαφοροποιόςεισ όλων των παραπϊνω, λόγω των ιδιαύτερων ςυνθηκών ςτην 

Ειδικό Αγωγό, θα καθορύζονται με υπουργικϋσ αποφϊςεισ που θα εκδύδονται 

κατόπιν ειςόγηςησ τησ Διεύθυνςησ Ειδικόσ Αγωγόσ του Τπουργεύου Παιδεύασ 

και Θρηςκευμϊτων». 

Με βϊςη τα παραπϊνω εκδόθηκε η Τπουργικό Απόφαςη 128005/Δ2/8-8-

2014-ΥΕΚ 2217/13-8-2014 τ.Β’,  με θϋμα: «Ρύθμιςη θεμϊτων πρόςληψησ 

αναπληρωτών και ωρομύςθιων εκπαιδευτικών ςτισ δομϋσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ 

και Εκπαύδευςησ», ςτο ϊρθρο 2, παρ.1 ορύζεται ότι: «τουσ πύνακεσ κατϊταξησ 

Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δαςκϊλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικού κλϊδων 

ΠΕ61 και ΠΕ71, αντύςτοιχα, καταταςςόμενοι μόνο βϊςει τησ προώπηρεςύασ.» 
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ε αντύθεςη με τα όςα ιςχύουν για τουσ υπόλοιπουσ αναπληρωτϋσ 

εκπαιδευτικούσ οι οπούοι ϋχουν υπηρετόςει ςε δυςπρόςιτα ςχολεύα και τα 

μόρια τουσ  διπλαςιϊζονται, ςύμφωνα με τα όςα προβλϋπονται από την παρ.3 

του ϊρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΥΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) οι ςυνϊδελφού μασ 

αναπληρωτϋσ ειδικόσ αγωγόσ κλϊδων (ΠΕ61 και ΠΕ71) τυγχϊνουν διαφορετικόσ, 

ϊνιςησ αντιμετώπιςησ. Η προώπηρεςύα που απϋκτηςαν υπηρετώντασ ςε 

δυςπρόςιτεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ δεν διπλαςιϊζεται για την κατϊταξό τουσ ςτουσ 

πύνακεσ αναπληρωτών κϊτι που μϋχρι την ϋκδοςη τησ προαναφερόμενησ 

Τπουργικόσ Απόφαςησ (2014) ςυνϋβαινε.  

Αυτό εύναι απαρϊδεκτο αφού παραβιϊζει τη βαςικό αρχό δικαύου τησ 

όμοιασ μεταχεύριςησ των προςώπων που βρύςκονται κϊτω από τισ ύδιεσ 

ςυνθόκεσ. Αναφερόμαςτε ςτην ύςη αντιμετώπιςη των αναπληρωτών ςε ςχϋςη 

με τον διπλαςιαςμό μορύων δυςπρόςιτων περιοχών, κϊτι βεβαύωσ που δεν 

ιςχύει ούτε ςτη Γενικό Αγωγό, όπου δεν ϋχουν όλοι οι αναπληρωτϋσ το 

δικαύωμα να δηλώςουν δυςπρόςιτο, εξαιτύασ του διαχωριςμού τουσ ςε ΕΠΑ 

και ΠΔΕ (εντόσ νομού). υνεπώσ, μιλϊμε για ϋνα bonus μορύων που εξαρτϊται 

από την τύχη και για καταςτρατόγηςη των πινϊκων. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε θεωρεί πωσ επιβάλλεται να εκδοθεί άμεςα υπουργική 

απόφαςη με την οποία θα υπολογίζεται ο διπλαςιαςμόσ των μορίων των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικήσ αγωγήσ που υπηρετούν ςε δυςπρόςιτεσ 

ςχολικέσ μονάδεσ, καθώσ και να δοθεί η δυνατότητα τησ δήλωςησ 

δυςπρόςιτων ςε όλουσ τουσ αναπληρωτέσ  ςτο πλαίςιο τησ ίςησ αντιμετώπιςησ 

των εκπαιδευτικών. 

 

 
 


