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ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ 
  
            Κύριοι Υπουργοί,  
  
            Με  εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ αυξάνεται το ωράριο διδασκαλίας πολλών εκπαιδευτικών της 
ΤΕΕ (χωρίς όµως αυτό να προκύπτει από τη σχετική νοµοθεσία) για τους οποίους σύµφωνα µε το 
ν.1566/85, το παιδαγωγικό πτυχίο της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ περιλαµβάνεται στα προσόντα διορισµού.  
            Όµως µέχρι το σχολικό έτος 2001-02 η δηµόσια προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών
(εκπαιδευτική ή διοικητική) υπολογιζόταν  για τον προσδιορισµό του ωραρίου τους, ανεξάρτητα 
από το χρόνο κτήσης του παιδαγωγικού πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ). 
Συγκεκριµένα, η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ µε υπογραφή του τότε υφυπουργού κ. ∆. 
Παπαδηµητρίου (∆2/2772/24-2-87) ανέφερε ότι «για τον προσδιορισµό του εβδοµαδιαίου ωραρίου 
διδασκαλίας, λαµβάνεται υπόψη η δηµόσια υπηρεσία που διανύθηκε µόνο µε το βασικό τυπικό προσόν
(πτυχίο Πανεπιστηµίου) και όχι µε τα λοιπά τυπικά προσόντα (πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ, επαγγελµατική ή 
διδακτική πείρα)». 
            Όµως µε τα υπ. αριθµ.12908/∆2/14-5-02 και 44444/∆2/15-5-02 έγγραφα του ΥΠΕΠΘ, 
µεταβλήθηκε από τη σχολική χρονιά 2002-03, δυσµενώς για τους παραπάνω συναδέλφους ο τρόπος
υπολογισµού του ωραρίου τους, αφού η δηµόσια προϋπηρεσία  υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω έγγραφα «από την ηµεροµηνία κτήσης όλων των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για
το διορισµό στη Β/θµια εκπαίδευση». 
            Με αυτό τον τρόπο δεν αναγνωρίζεται  ακόµη και η εκπαιδευτική δηµόσια προϋπηρεσία ως
αναπληρωτή ή µόνιµου εκπαιδευτικού, ακόµη και σήµερα που η ίδια η πολιτεία έχει επιτρέψει τη
συµµετοχή στους διαγωνισµούς  του ΑΣΕΠ και το διορισµό ως µονίµων ή αναπληρωτών
εκπαιδευτικών  ακόµα και χωρίς το τυπικό προσόν του πτυχίου της πρώην ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ.  
            Ζητάµε να επαναφερθεί σε ισχύ η προηγούµενη ρύθµιση (∆2/2772/24-2-87), που 
αντιµετώπιζε το ζήτηµα αυτό µε δικαιότερο τρόπο. Συγκεκριµένα, ζητάµε να µειώνεται το 
ωράριο των εκπαιδευτικών µε συνυπολογισµό ολόκληρης της δηµόσιας προϋπηρεσίας τους
ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του παιδαγωγικού πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε 
απαράδεκτο συνάδελφοι που είχαν ήδη µικρότερο ωράριο, να υποχρεώνονται µετά από  πολλά 
έτη σε επιµήκυνσή του, µε αποτέλεσµα να χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται το εργασιακό τους
καθεστώς. 
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Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Αντ. Αντωνάκος                                                   Γρ. Καλοµοίρης 

Σελίδα 2 από 2ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ

5/8/2004file://E:\pates040204.htm


