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Θέμα: Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Π.Ε. - Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

 Ως αιρετός εκπρόσωπος των 70.000 εκπαιδευτικών Π.Ε., στο ΚΥΣΠΕ, επανέρχομαι για μια 

ακόμη φορά στο θέμα της ανάγκης μόνιμων διορισμών στην ΠΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα 

χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν, καθώς και στο θέμα της αναγνώρισης ολόκληρης της 

προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από 1/9/10 και όχι από 1/9/12, που πρόσφατα ψηφίσατε. Οι 

μόνιμοι διορισμοί μπορούν να γίνουν, άμεσα, με το σύστημα 60-40% που ισχύει και για το σχολικό 

έτος 2014-15, σύμφωνα με την απόφαση παράτασης του μεταβατικού σταδίου που υπέγραψε ο 

προκάτοχός σας στο υπουργείο Παιδείας. 

 Υπενθυμίζω, κύριε Υπουργέ, ότι το σύστημα διορισμών 60%-40% είναι ένα σύστημα 
αντικειμενικό και δίκαιο το οποίο αναγνωρίζει τόσο την επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όσο και 
την προϋπηρεσία. Πριν λίγες μέρες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με απόφασή του δικαίωσε  
Ιταλούς συμβασιούχους συναδέλφους μας,  αναγνωρίζοντας στην ουσία  το δικαίωμά τους για 
μόνιμο διορισμό μετά από 36 μήνες προϋπηρεσία. Η απόφαση αυτή πρέπει να ισχύσει και στη χώρα 
μας, αφού  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  στην Π.Ε. έχουν μέχρι και 13 χρόνια προϋπηρεσίας. 

 Πέρα όμως από το θέμα των μόνιμων διορισμών θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε 
σε αλλαγή της ρύθμισης που ψηφίσατε τον περασμένο Σεπτέμβρη στον ν. 4883/14 άρθρο 5 
παράγραφος 4, η οποία αναγνωρίζει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών από 1/9/12 και όχι από 
1/9/10,  όπως είναι το δίκαιο και το ορθό. Είναι αδιανόητο να αναγνωρίζεται η μισή προϋπηρεσία 
των αναπληρωτών κι όχι η υπόλοιπη, χωρίς κανένα μα κανένα αιτιολογικό. Σε όλα τα κράτη του 
κόσμου η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ολόκληρη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
Αυτό, φυσικά, θα πρέπει να γίνει άμεσα, πριν την σύνταξη των νέων πινάκων αναπληρωτών, 
προκειμένου  να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αδικίες που θα δημιουργηθούν,  αν εφαρμοστεί η 
ρύθμιση όπως την ψηφίσατε.  

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ 
Δημήτρης Μπράτης 
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