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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
  
            Κυρία Υπουργέ, 
            Κύριε Υφυπουργέ, 
            Κύριε Γ. Γραµµατέα, 

  
Είναι γνωστή η γενική πρότασή µας για «µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που θα 

συµπληρώσουν 18µηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός 
και το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), το χρονικό διάστηµα που 
παρεµβάλλεται µεταξύ των συµβάσεων, καθώς  και  αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι». 
            Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται από τον  ν. 1566/85  η κατοχή 
του παιδαγωγικού πτυχίου ως προσόν διορισµού τους, προτείνουµε τα παρακάτω: 

1.       Για το διορισµό στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση απαιτείται η κατοχή παιδαγωγικού 
πτυχίου µε οποιοδήποτε σύστηµα διορισµού εκπαιδευτικών (ν. 1566/85 αρ. 14 παρ. 8). 
Καταργούνται οι διατάξεις ν. 2834/00 αρ. 1 παρ. 6,  ν. 2909/01 αρ. 6 παρ. 21, ν.3194/03 αρ. 8 παρ. 
7.  

2.       ∆ηµιουργούνται πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε ή χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο. 
Στους πίνακες αυτούς κατατάσσονται µε βάση την πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους στη
δηµόσια εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ)  χωρίς κατώτερο περιορισµό χρονικής διάρκειας. ∆ιορίζονται από 
τον πίνακα αυτό όσοι κατέχουν παιδαγωγικό πτυχίο.  

3.      Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στον παραπάνω πίνακα αναπληρωτών και δεν κατέχουν
παιδαγωγικό πτυχίο, έχουν  όµως τουλάχιστον 18µηνη προϋπηρεσία, στις 30-6-2004, εισάγονται 
κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ από την επόµενη χρονιά 2004-5 και εφεξής, µε τη σειρά που 
έχουν στους πίνακες προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 
στην ΑΣΠΑΙΤΕ και την απόκτηση του παιδαγωγικού πτυχίου (πλήρη προσόντα διορισµού), 
διορίζονται µε βάση τη σειρά που κατάταξή τους στους πίνακες (πίνακες διοριστέων). Ο αριθµός 
των σπουδαστών που εγγράφονται στο παιδαγωγικό τµήµα της ΑΣΠΑΙΤΕ να καθορίζεται, ανά 
ειδικότητα, µε βάση τον αριθµό όσων αναµένεται κάθε χρόνο να διοριστούν. Για τους παραπάνω 
λόγους τα επόµενα χρόνια εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως σπουδαστές ακόµη και υποψήφιοι που δεν
είναι στους πίνακες αναπληρωτών, εφόσον όµως έχουν ενταχθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ όλοι οι
αναπληρωτές   που βρίσκονται σε σειρά για επικείµενο διορισµό την επόµενη χρονιά. 

4.       Σε κάθε περίπτωση, εφόσον µε ευθύνη της πολιτείας δεν εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ για την
απόκτηση παιδαγωγικού πτυχίου αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους πίνακες
διοριστέων, διορίζονται σε µόνιµες θέσεις, όταν έρθει η σειρά τους, από τους πίνακες των 
διοριστέων αναπληρωτών σύµφωνα µε την προϋπηρεσία τους και εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ για
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την απόκτηση παιδαγωγικού πτυχίου αµέσως µετά το διορισµό τους και πριν την ανάληψη
υπηρεσίας σε σχολική µονάδα. 

5.      Στις ειδικότητες όπου εξαντλούνται οι πίνακες αναπληρωτών, (πίνακες διοριστέων), 
διορίζονται όσοι στερούνται προϋπηρεσίας αλλά έχουν πλήρη τα  προσόντα του ν. 1566/85 
(παιδαγωγικό πτυχίο).  

6.       Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στον πίνακα Α των 16µηνιτών (ν.2725/99 αρ. 138), οι 
οποίοι δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο µέχρι το καταληκτικό έτος διορισµού τους (2005), 
διορίζονται και εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση παιδαγωγικού πτυχίου αµέσως µετά 
τον διορισµό τους και πριν την ανάληψη υπηρεσίας σε σχολική µονάδα. 

7.       Στους πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδαγωγικό πτυχίο αλλά
στερούνται προϋπηρεσίας ή επιτυχούς συµµετοχής σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, µε σειρά που 
καθορίζεται από το χρόνο κτήσης του παιδαγωγικού πτυχίου. 
  
  
  

Για το ∆Σ της ΟΛΜΕ 
  
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  
  
Γρ. Καλοµοίρης                                                           ∆. Γεώργας 
  
  

  
  
  

Σελίδα 2 από 2ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ» ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

5/8/2004file://E:\patesteliko.htm


