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Θέμα: ∆ιο
ορισμός Αν
ντικατασταττών Εκπαιδευτικών – Νέο έντυπ
πο ΥΠΠ 16
6
Αναφορ
ρικά με το πιο
π πάνω θέέμα, πληροφ
φορείστε τα
α ακόλουθα:
1.

Για κάθε ανντικατάστασ
ση διενεργεείται διορισ
σμός που αντιστοιχεί
α
σε χρόνο όσο το
σύ
ύνολο των διδακτικών
δ
καθηκόντω
ων του εκπα
αιδευτικού που
π απουσιά
άζει και σε αυτό
α
τον
χρ
ρόνο προσ
στίθενται 3 (τρεις) περίοδοι για τα επ
πιπρόσθετα
α καθήκοντα που
ανναλαμβάνει. Οι πρόσθετες 3 περίίοδοι δεν θα
α παραχωρ
ρούνται ότανν το διδακττικό έργο
το
ου απουσιάζζοντος εκπα
αιδευτικού εείναι μικρόττερο των 10 περιόδων εβδομαδιαίίως.

2.

Σεε σχολεία όπου ο αρ
ριθμός τωνν εκπαιδευττικών δεν υπερβαίνει τους 4, για
γ κάθε
ανντικατάστασ
ση διενεργεείται διορισμ
μός που αντιστοιχεί σε
σ χρόνο όόσο το σύνο
ολο των
διδακτικών καθηκόντων
κ
ν του εκπα
αιδευτικού που
π
απουσ
σιάζει και σ
σε αυτό τον
ν χρόνο
πρ
ροστίθενταιι 4 (τέσσερις) περίοδοι .

3.

∆ιιορισμοί ανντικατασταττών διενεργγούνται για
α απουσία εκπαιδευτιικού πέραν
ν των 3
ημ
μερών (από
ό 4 ημέρες και άνω) σ
σε σχολεία όπου ο αρ
ριθμός των εκπαιδευτικών δεν
που ο αριθ
υπ
περβαίνει τους 25. Σε σχολεία όπ
θμός των εκ
κπαιδευτικώ
ών υπερβαίίνει τους
25
5, διορισμο
οί αντικατασ
στατών διεννεργούνται για
γ απουσία εκπαιδευυτικού πέρα
αν των 4
ημ
μερών (από
ό 5 ημέρες και
κ άνω).

4.

Η αμοιβή του
υ εκπαιδευτικού είναι α νάλογη των
ν περιόδων που διορίζζεται.

5.

Οι αντικατασ
στάτες έχουν υποχρέω
ωση να παρ
ραμένουν σττη σχολική μονάδα κα
αθόλη τη
διάρκεια της λειτουργία
ας της, ανα
αλαμβάνοντα
ας τις ευθύ
ύνες και τιςς υποχρεώσ
σεις του
εκκπαιδευτικού που αν
ναπληρώνου
υν. Επιτελούν, επίση
ης, τα καθθήκοντα πο
ου τους
αννατίθενται από
α
τη ∆ιεύ
ύθυνση του
υ σχολείου. Στις περιπ
πτώσεις πουυ ο αντικατταστάτης
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διορίζεται για
α αριθμό πεεριόδων μικκρότερο των 9 τότε η παρουσία ττου στο σχο
ολείο θα
ρυ
η με τη ∆ιεύ
υθμίζεται αννάλογα, σε συνεννόηση
ύθυνση του σχολείου.
6.

Το
ο έντυπο ΥΠΠ
Υ
16 (ΒΕ
ΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑ
ΑΣΤΑΤΗ), έέχει διαφορο
οποιηθεί
αννάλογα, γι’ αυτό καλείστε να χρη
ησιμοποιείτεε το νέο ένττυπο που έέχει αναρτηθεί στην
Ισ
στοσελίδα της
τ
∆ιεύθυ
υνσης ∆ημ
μοτικής Εκπαίδευσης (Έντυπα).. Ο αριθμ
μός των
πεεριόδων απ
πασχόλησης θα πρέπεει να υπολο
ογίζεται με βάση τις σ
στήλες «∆ιδ
δακτικός
Χρ
ρόνος ∆ιορισμού Αντικατα στάτη» του
τ
πίνακ
κα που ακολουθεί, όπου
πα
αρουσιάζοννται συνοπττικά οι προα
αναφερθείσες ρυθμίσεις:

∆ιδακτικός Χρόνος
Εκπαιδ
δευτικού που
απουσιάζει
(Περίοδοι
εβδο
ομαδιαίως)

∆ιδακ
κτικός Χρόνο ς ∆ιορισμού
Αντικαταστάτη, σε σχ
χολεία με αριθ
θμό
εκπαιδευτικών που ξξεπερνά τους
ς4
(Πε
ερίοδοι εβδομ
μαδιαίως)

∆ιδακτικός
∆
Χρ
ρόνος ∆ιορισ
σμού
Αντικαταστάτη, σ
σε σχολεία με
ε αριθμό
εκπαιδευτικών πο
ου δεν ξεπερν
νά τους 4
(Περίοδοι εεβδομαδιαίως)

˂ 10

Όσος είναι ο διδακτικκός χρόνος του
υ
εκπα
αιδευτικού που
υ απουσιάζει

Όσ
σος είναι ο διδδακτικός χρόνος του
εκπαιδευτικούύ που απουσιάζει

23

26 (23+3
3)

27 (23+4)

25

28 (25+3
3)

29 (25+4)

27-29

29

29

∆ιεευθυντής

∆ιδα
ακτικός χρόνο
ος ∆/ντή + 3

∆ιδακτικός χχρόνος ∆/ντή + 4

ρος Νεοκλέέους)
(Ελπιδοφόρ
∆ιεευθυντής
∆ημοτική ς Εκπαίδευ
υσης
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