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Α.Σ.Ε.Π. Βασικό εργαλείο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με το σκεπτικό για το «Νέο Σχολείο» και το πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση 
του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» ο διαγωνισμός του 
Α.Σ.Ε.Π. είναι το βασικό εργαλείο για την πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών 
– αλλά όχι μόνον! Πτυχίο και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας, κοινωνικά κριτήρια, πραγματική διδακτική προϋπηρεσία, 
ακαδημαϊκά κριτήρια, γλωσσομάθεια, νέες τεχνολογίες μπαίνουν στην παλέτα 
των νέων εκπαιδευτικών με στόχο τον πλέον καταρτισμένο δάσκαλο. 

Στο νέο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. θα υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόμενο 
αλλά και στη διαδικασία. Ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να γίνεται κάθε 
δύο χρόνια – με εξαίρεση τη διετία 2010-2012 -, ωστόσο θα είναι ανοικτός, 
δηλ. δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων και δεν θα αφορά 
ίσως κάθε φορά όλες τις ειδικότητες, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες έχουν 
καταγραφεί ελλείψεις. Οι θέσεις διορισμού θα προκηρύσσονται το πρώτο 
15νθήμερο του Ιουλίου με βάση τα οργανικά κενά της επόμενης χρονιάς.  

Η διαδικασία διενέργειας καθώς και το περιεχόμενό του θα αναμορφωθεί 
δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση και τη διδακτική ικανότητα των 
διαγωνιζομένων και όχι στο ιδιαίτερο αντικείμενο των σπουδών τους. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον πανελλήνιο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
- προβλεπόμενος τίτλος σπουδών 
- πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 

o βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος 
σπουδών τουλάχιστον 6μηνιαίας διάρκειας ή 

o κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ το πρόγραμμα σπουδών του 
οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική 
κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση [πρακτική άσκηση Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας;] ή 

o κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ή 
o κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 

διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής 
 
Προϋποθέσεις πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ή 
αναπληρωτών: 

- Προβλεπόμενος τίτλος σπουδών 
- Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
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- συγκέντρωση βαθμολογικής βάσης σε διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. [υψηλότερη 
βαθμολογία σε έναν από τους τρεις πρόσφατους διαγωνισμούς] 

- ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου – γλωσσομάθεια – 
πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. – δεύτερο πτυχίο – 
μεταπτυχιακό – διδακτορικό δίπλωμα) 

- πραγματική διδακτική προϋπηρεσία 
- κοινωνικά κριτήρια (μόνιμη αναπηρία 67% - ανήλικα τέκνα – φαντάροι – 

σπουδαστές) 
 
Καθιερώνεται τελικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών (ΠΕΕΠΔΕ), ο 
οποίος θα αναμορφώνεται μετά από κάθε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Στον 
πίνακα αυτό κατατάσσονται όλοι όσοι προσβλέπουν να διοριστούν, με βάση τις 
μονάδες τους από το διαγωνισμό, ακαδημαϊκά προσόντα, την πραγματική 
διδακτική προϋπηρεσία και κοινωνικά κριτήρια. Με βάση τον παραπάνω 
πίνακα καταρτίζονται επιμέρους πίνακες κατά ομάδες ειδικότητας ή τις 
περιοχές προτίμησης για διορισμό ή πρόσληψη. 
 
Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες: 

- Οριστική παύση τροφοδοσίας των πινάκων προϋπηρεσίας στις 
30.06.2010. 

- Διορισμός εκπαιδευτικών με αναλογία 60% από τους επιτυχόντες στον 
τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. - 40% από τον Ενιαίο Πίνακα 
Διορισμών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία (για τα σχολικά έτη 
2010-2011 και 2011-2012). 

- Αύξηση του ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών [υποχρεωτική 5ωρη 
υπερωρία] ως προϋπόθεση για την πρόσληψη αναπληρωτών! 

- Εισαγωγή του θεσμού του «Μέντορα» που έχει την ευθύνη 
υποστήριξης του επί διετία δοκίμου εκπαιδευτικού 

- Εισαγωγή του θεσμού του «αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο» - 
περιορισμός αναπληρωτών αλλά και ωρομισθίων 

- Για την πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ωράριο απαιτείται πλέον 
ύπαρξη λειτουργικού κενού 16 διδακτικών ωρών και άνω, δεδομένου 
ότι αυτό είναι το μικρότερο ωράριο που μπορεί να έχει ο 
αναπληρούμενος εκπαιδευτικός. Για διδακτικές ώρες λιγότερες από 16 
και μέχρι 4, που δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν με κενά σε άλλο ή 
άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής, προβλέπεται πρόσληψη αναπληρωτή 
με μειωμένο ωράριο και ο θεσμός του ωρομισθίου περιορίζεται 
δραστικά και διατηρείται μόνο για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αναπληρωτή 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου 
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- Ο 7ος διαγωνισμός εκπαιδευτικών που ήταν να προκηρυχθεί 
μέσα στο 2010 μετατίθεται για το 2012-2013! 

 
 
Ιδιωτική Εκπαίδευση 
 
Η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί πλέον 
αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική 
εκπαίδευση. 
Όσον αφορά τις αποδοχές του καθορίζονται από τους ισχύοντες Νόμους, 
Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και από 
ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς και έθιμα. Ο 
καθηγητής, εφόσον απασχοληθεί, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη για 
επιτήρηση, συνάντηση με γονείς, σύσκεψη διδακτικού προσωπικού πέραν των 
ωρών διδασκαλίας του, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό του 
[συνθήκη σπάνια στον ιδιωτικό ακόμα σπανιότερη στο δημόσιο τομέα]. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
θα μπορούσατε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

- του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr  
- του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων 

www.ypepth.gr  
- μια από τις πιο ενημερωμένες εκπαιδευτικές πύλες www.alfavita.gr  
- και την www.deutsch.gr, την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
[Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.] που με χαρά διαπιστώνουμε πως αποτελεί πηγή 
ενημέρωσης για όλη την κοινότητα των ξενόγλωσσων και όχι μόνο 
καθηγητών 


