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ΠΡΟΣ: 
- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 
κ. Μ. Γιαννάκου 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 
κ. Γ. Καλό 

 KOIN: 
- τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
            κ. Α. Καραµάνο 
- τον Ειδ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 

κ. Κ. Ράµµα 
 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
Σχετικά µε την εγκύκλιο 38645/∆2/14-05-05, για την εφαρµογή του ν.3255/04 

           
 Κυρία Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Σε συνέχεια του από 29/3/05 υποµνήµατός µας και σε σχέση µε την εγκύκλιο του 
ΥΠΕΠΘ µε αρ. πρωτ. 38645/∆2/14-05-05 για την εφαρµογή του ν. 3255/04, όσον 
αφορά τη σύνταξη του πίνακα των εκπαιδευτικών που έχουν 30 µήνες προϋπηρεσία, 
έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω: 

1. Στον υπολογισµό των προϋπηρεσιών θα πρέπει να υπολογίζεται το σύνολο 
της παρασχεθείσας πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε 
δηµόσιες σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
του ΥΠΕΠΘ, µε µόνο ανώτατο όριο το πλήρες ωράριο του νεοδιόριστου 
εκπαιδευτικού  (21 ώρες). 

2. Για τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς µουσικών ειδικοτήτων των µουσικών 
σχολείων θα πρέπει να µην ισχύει ο περιορισµός των 11 ωρών για όλα τα 
διδακτικά έτη και όχι µόνο για τα έτη 2002-3 και 2003-4, όπως αναφέρει η 
εγκύκλιος. Όσον αφορά τη γενικότερη θέση µας για τους 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. 
Μεταβατικά, για τους καθηγητές µουσικών ειδικοτήτων 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. 

3. Στον κλάδο ∆Ε1, για την ένταξη στις ρυθµίσεις του ν.3255/04, να 
υπολογίζεται το σύνολο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την 
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ύπαρξη τριετούς επαγγελµατικής εµπειρίας.  Το ίδιο να ισχύσει και για τους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1, οι οποίοι διαθέτουν προϋπηρεσία ως ∆Ε1. 
Θέλουµε εδώ να υπενθυµίσουµε τη γενικότερη θέση της οµοσπονδίας µας, ότι 
µετά τη µονιµοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών, 
σύµφωνα µε την γενικότερη µεταβατική πρόταση της οµοσπονδίας µας, οι 
διορισµοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µονίµων και αναπληρωτών σε 
όλους τους κλάδους θα πρέπει να γίνονται από απόφοιτους της ανώτατης 
εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ). 

    
Τέλος, επαναφέρουµε για µια ακόµη φορά τις διεκδικήσεις 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 το 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. 

• 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. 

 


