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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
 
           Κυρία Υπουργέ, 
           Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Ένα από τα βασικά αιτήµατα του κλάδου µας είναι να σταµατήσει, επιτέλους, 
η εργασιακή οµηρία των αναπληρωτών  να αποκτήσουν µόνιµη και σταθερή εργασία 
όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι και να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της 
κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών από αναπληρωτές και ωροµίσθιους.  

Οι εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ για διαφάνεια στις προσλήψεις δεν έχουν ακόµα 
υλοποιηθεί, τόσο όσον αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διαφάνειας µε τη συµµετοχή 
εκπροσώπων της ΟΛΜΕ όσο και την υλοποίηση της πλήρους διαφάνειας και του 
ελέγχου των σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών. 
Υπενθυµίζουµε ότι για το θέµα των πινάκων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία δεν 
µας έχετε απαντήσει ακόµη.   

Είναι γνωστές οι διεκδικήσεις και οι προτάσεις της οµοσπονδίας µας για τους 
διορισµούς των αναπληρωτών και απαιτούµε από το ΥΠΕΠΘ να τις υλοποιήσει. 
Συγκεκριµένα ζητάµε: 

• Άµεση µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που συµπλήρωσαν  18µηνη 
προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη το είδος των 
συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο αριθµός των συµβάσεων, το 
χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων καθώς  και  αν αυτές είναι 
διαδοχικές ή όχι. Στη ρύθµιση αυτή να συµπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι και 
όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών µε βάση µόνο την προϋπηρεσία τους. 

• Κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου και σε κάθε περίπτωση 
καµία πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά. 

• Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους 
αναπληρωτές, 12µηνη σύµβαση εργασίας. 
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• Να συσταθεί επιτροπή διαφάνειας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ, 
που να λειτουργεί σε µόνιµη βάση, για τον έλεγχο των διορισµών αναπληρωτών 
και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, και να δίνονται στην ΟΛΜΕ όλα τα στοιχεία που 
αφορούν τους πίνακες αναπληρωτών και τους διορισµούς. 

 
Κυρία Υπουργέ, 

 Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Οι ρυθµίσεις του ν. 3255/04 για την απορρόφηση µέχρι το 2007 όσων 
συµπλήρωσαν 30 µήνες προϋπηρεσία στις 30-6-04 δεν έλυσαν το πρόβληµα της 
εργασιακής ανασφάλειας και της οµηρίας των χιλιάδων αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών.  Το ΥΠΕΠΘ όµως οφείλει σε κάθε περίπτωση να υλοποιήσει τις 
διαβεβαιώσεις που έδινε η πολιτική ηγεσία του στη Βουλή (22/6/2004, Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων), ότι δηλαδή οι διορισµοί των αναπληρωτών που 
συµπλήρωσαν 30µηνη προϋπηρεσία, θα ήταν επιπλέον των προβλεποµένων 
ποσοστών διορισµών.  
 

Σχετικά µε τους διορισµούς αναπληρωτών από τους πίνακες προϋπηρεσίας 
την επόµενη σχολική χρονιά έχουµε να τονίσουµε τα παρακάτω:  
Α) Για να αποκτήσει ολόκληρο το ισχύον σύστηµα διορισµών µέσω της 
προϋπηρεσίας (πίνακες αναπληρωτών) πλήρη αξιοπιστία και διαφάνεια, θα πρέπει 
κάθε διορισµός από την επόµενη χρονιά αναπληρωτή ή ωροµίσθιου 
καθηγητή/τριας στη δηµόσια δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια εκπαίδευση, να 
πραγµατοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακας κατάταξης µε 
βάση την πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δηµόσιες σχολικές µονάδες της 
δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και σε περίπτωση 
εξάντλησής του, από πίνακα µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου (σηµερινός 
πίνακας Γ΄ που πρέπει να συσταθεί για όλες τις ειδικότητες). 
Με βάση αυτήν την πρότασή µας κάθε πρόσληψη αναπληρωτή ή ωροµίσθιου που 
παράγει προϋπηρεσία η οποία αναγνωρίζεται από τον ισχύοντα νόµο 3027/02 (π.χ. 
Π∆Σ, ΤΑ∆, εκκλησιαστικά, Σιβιτανίδειος, κ.λπ.) για την κατάταξη στον ενιαίο 
πίνακα αναπληρωτών και  συνεπώς και στο µόνιµο διορισµό θα γίνεται από τους 
πίνακες αυτούς. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα διορισµών θα γίνει 
αντικειµενικότερο και αξιόπιστο. 
 
Β) Να τροποποιηθεί η διάταξη του νόµου 3149/03 άρθρο 13 παρ. 45α, µε την οποία 
προβλέπεται ότι αναπληρωτής που προσλαµβάνεται από τον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών και δεν παρουσιάζεται να αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται  από τον 
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο 
επόµενα. Η διαγραφή από τον ενιαίο πίνακα να ισχύει µόνο για το σχολικό έτος 
κατά το οποίο αδυνατεί να αναλάβει υπηρεσία.  
 
Γ) Όσον αφορά στους διορισµούς κλάδου ΠΕ16 µουσικών, επαναλαµβάνουµε τη 
θέση µας για µόνιµο διορισµό αποκλειστικά αποφοίτων πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
στα Γυµνάσια και τα Λύκεια και για τα θεωρητικά µαθήµατα των µουσικών 
σχολείων. Στις ειδικότητες οργάνων των µουσικών σχολείων προτείνουµε να 
συσταθεί ενιαίος πίνακας αναπληρωτών µε βάση µόνο την πραγµατική δηµόσια 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία και να διορισθούν ως µόνιµοι οι εκπαιδευτικοί 
ΠΕ16-02 που είχαν 18µηνη δηµόσια προϋπηρεσία στις 30-6-04. 
 



∆) Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται από το ν.1566/85, 
η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου ως προσόντος διορισµού τους, προτείνουµε 
τα παρακάτω: 

1.  Για τον 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 
2005-06 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 τη 
σειρά που βρίσκονται στους πίνακες (πίνακες διοριστέων). Ο αριθµός των 
σπουδαστών στο παιδαγωγικό τµήµα της ΑΣΠΑΙΤΕ να καθορίζεται, ανά ειδικότητα, 
από τον αριθµό των επικείµενων κατ΄ έτος διοριστέων. Για τους παραπάνω λόγους τα 
επόµενα χρόνια εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως σπουδαστές, και υποψήφιοι που δεν 
είναι στους πίνακες αναπληρωτών, µετά όµως την εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ όλων 
των αναπληρωτών που βρίσκονται σε σειρά για επικείµενο διορισµό την επόµενη 
χρονιά. 

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

5. Σε κάθε περίπτωση, όταν µε ευθύνη της πολιτείας δεν εισάγονται στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση παιδαγωγικού πτυχίου οι 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 την απόκτηση παιδαγωγικού 
πτυχίου αµέσως µετά τον διορισµό τους και πριν την ανάληψη υπηρεσίας σε 
σχολική µονάδα. 

6.  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 τους. 
 
Ε) Όσον αφορά τους διορισµούς στον κλάδο της πληροφορικής ΠΕ19 
επαναφέρουµε παλαιότερη πρότασή µας που περιλαµβάνεται στο υπ. αρ. 296/15-10-
03 υπόµνηµά µας και µε την οποία προτείναµε να συµπεριληφθούν στο δικαίωµα 
µόνιµου διορισµού (άρθρο 8 παραγρ. 8α του ν.3194/03)  και οι εκπαιδευτικοί των 
πινάκων «∆ και Ε περίπτωση β΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόµου», διευκρινίζοντας 
ότι η Οµοσπονδία µας αναφέρεται µόνο σε εκείνους που έχουν ήδη συµπληρώσει 
16µηνη προϋπηρεσία στην διδασκαλία της πληροφορικής στα δηµόσια σχολεία τον 
Ιούνιο του 2002. Για το δικαίωµα στο µόνιµο διορισµό να ληφθεί επίσης υπόψη και 
η, κατά τεκµήριο, συνάφεια του τίτλου σπουδών τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 



µε το αντικείµενο της πληροφορικής. Υπάρχει άλλωστε και παλαιότερο σχετικό 
υπόµνηµά µας προς το ΥΠΕΠΘ (αρ.πρωτ. 801/20-6-02).  
Παράλληλα ζητάµε να ενταχθούν στις καθηγητικές σχολές του ν.3194/03 και τα 
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Πληροφορικής, για το διορισµό καθηγητών στον 
κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής, εφόσον, µε βάση την ύπαρξη παιδαγωγικών 
µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών, υπάρχουν και σχετικές δικαστικές αποφάσεις 
που τους δικαιώνουν. Σε αντίθετη περίπτωση δηµιουργούνται σοβαρές στρεβλώσεις 
στους διορισµούς καθηγητών πληροφορικής. 
Τέλος θα πρέπει να καταργηθούν οριστικά πλέον οι πίνακες ∆ και Ε και όλοι οι 
µόνιµοι διορισµοί να καλύπτονται από τους αποφοίτους τµηµάτων πληροφορικής. 
 
ΣΤ) Τέλος προτείνουµε να ελεγχθούν οι προϋπηρεσίες αναπληρωτών – ωροµισθίων 
πριν το 2001 µε την υποχρέωση των ενδιαφεροµένων να προσκοµίσουν τα νόµιµα 
δικαιολογητικά (βεβαίωση υπηρεσίας, ένσηµα ΙΚΑ), χωρίς αυτό, βέβαια, να οδηγήσει 
σε καθυστερήσεις στη σύνταξη των πινάκων, καθώς επίσης να καταργηθεί η διάταξη 
(χωρίς αναδροµική εφαρµογή) µε την οποία υπολογίζεται η προϋπηρεσία µονίµου 
εκπαιδευτικού για την κατάταξή του στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ν.3027/02 
αρ.6  παρ.34ι). 
 

 
 


