
Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 3391/2005
Άλλες διατάξεις

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 . α. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 1
(ΦΕΚ 152 Α`) προστίθεται η φράση: "ή στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών -μελών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης η 
οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην 
Ευρωπαική `Ενωση", επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 8 
του ν. 2817/2000. 
"β. Η διάταξη της περ. i της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 
152 Α΄) καταργείται, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τις προσλήψεις 
μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.. Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί μέχρι 
31.8.2005 υπο λογίζεται κατά τη σύνταξη των πινάκων του άρθρου 6 του ν. 3255
/2004." Οι περιπτώσεις iα κα iβ αναριθμούνται σε i και iα αντί στοιχα. 

 .: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρου 23 Ν. 3467/2006,ΦΕΚ Α 128/21.Σημ
6.2006. 
γ. Στο τέλος της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152 Α`) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι 
οποίοι προσελήφθη καν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ∆Ε χωρίς να 
διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 
167 Α`) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται 
ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών-
ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου 
χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας." 

 . Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 και της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 31942
/2003 (ΦΕΚ 267 Α`) και της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α`) 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 . Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ. 5 3
του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`) 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. 

 . Η διάταξη της παρ. 45 α` του άρθρου 13 του ν. 3149/ 2003 (ΦΕΚ 141 Α`) 4
αντικαθίσταται ως εξής: "Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της 
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/ 2004 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." 

 :Σύμφωνα με το άρθρο 3,§ 2 της ΥΑ 1205464/∆2/28.9.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595Σχετικό
/1.10.2010) ισχύουν τα ακόλουθα: "2. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του 
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α`) δεν ισχύουν για τους αναπληρωτές που 
προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων 
Κράτησης Νέων." 

 . Στο άρθρο 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) προστίθεται η παράγραφος 13: 5

"13.α. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται 



"13.α. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται 
στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Κατ` εξαίρεση η προσφερθείσα 
προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004-2005 σε έναν ή σε 
περισσότερους του ενός κλάδους μπορεί να υπολογισθεί σε έναν μόνο κλάδο, 
της προτίμησης του υποψηφίου. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι προϋπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν μετά τη λήψη του 
πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται Η δήλωση προτίμησης για τον 
υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε έναν κλάδο υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την 
αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού 
έτους 2005-2006. β. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ` του εδαφίου α της 
παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 
δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα 
από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης." 

 : Με την παρ.3 άρθρου 39 Ν.3794/2009,ΦΕΚ Α 156/4.9.2009,ορίζεται Σχετικό
ότι: "3. Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α) δήλωση 
προτίμησης για τον υπολογισμό της προύπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου 
εκπαιδευτικού σε ένα μόνον κλάδο, για όσους δεν την υπέβαλαν το διδακτικό 
έτος 2005-2006, καθώς και για όσους δεν κατέστη δυνατή η επιλογή κλάδου, 
επειδή η ημερομηνία λήψης του πτυχίου του δεύτερου κλάδου, στον οποίο 
επιθυμούσαν να υπολογιστεί η ως άνω προύπηρεσία, είναι μεταγενέστερη της 
κτήσης της προύπηρεσίας αυτής, υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση 
εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 
2009- 2010. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα 
προύπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004-2005. Η ισχύς της 
παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.8.2009". 

 . Η διάταξη της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 6
267 Α`) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής: "β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, 
που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται 
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 
2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`), 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. 
Οσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε 
θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 
3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`) πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή 
ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από 
την εγγραφή τους στον πίνακα." 

 . α) Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α`) αντικαθίσταται ως 7
εξής: 
"9. Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε 
περιοχές ή ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται 
οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30.6.2004 είχαν 
συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή 
ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον 
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του 



ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του 
Α.Σ.Ε.Π.." 
β) Η περίπτωση γ της παρ. 31 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152 Α`) 
καταργείται 

 . Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 περ. α` και β` του ν. 20838
/1992 (ΦΕΚ 159 Α`) και του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α`) για 
τους κατόχους mυxίων από κράτη -μέλη της ΕυρωπαικήςΕνωσης. 
Για τους κατόχους πτυxίων αλλοδαπής χωρών εκτός της Ευρωπαικής `Ενωσης 
εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις αυτές, επιφυλασσομένου του εδαφ. γ` 
της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`). 
Για όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 του ν. 
2083/1992 και 10 του ν. 2327/1995 και προσκομίσουν βεβαίωση 
παρακολούθησης του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
η προϋπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προσμετράται για την ένταξη 
στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, εφόσον αυτή έχει 
παρασχεθεί μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του mυxίου 
της αλλοδαπής. 

 . Η παράγραφος 5 της Υ.Α. Γ2/3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β`) που κυρώθηκε με το 9
άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 
"5. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές 
των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους 
στους τομείς της μουσικής." 

 . Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής 10
εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης. 

 . `Εως τον ορισμό νέων ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, Προισταμένων Γραφείων, 11
Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης οι προσωρινοί ∆ιευθυντές και Προιστάμενοι που τοποθετήθηκαν 
εις εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α`) παραμένουν στη 
θέση τους. 

 . Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 31.8.2005. 12
 : Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 1 Π∆ Σχετικό

99/2013,ΦΕΚ Α 134/5.6.2013,σύμφωνα με την παρ.3 ε` του οποίου: "3. ε. Οι 
θέσεις που ιδρύθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3391/2005, στο καταργούμενο 
πανεπιστήμιο, για το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομική Ανάπτυξης, και 
παραμένουν κενές μεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως θα προκύψει από τη συγχώνευση".


