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ΠΡΟΣ: 
1. την Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 
κ. Μ. Γιαννάκου 

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

- τον Πρόεδρο ∆Σ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 KOIN: 
3. προς τον Γ. Γραµµατέα του 

ΥΠΕΠ κ. Α. Καραµάνο 
4. τον Ειδ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 

κ. Κ. Ράµµα 
 
Θέµα: Σχετικά µε προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ  
 
 Με αφορµή τη νέα προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ για την εισαγωγή 140 
εκπαιδευτικών στο Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (αντίστοιχο της 
πρώην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ) από τον πίνακα αναπληρωτών το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
αποφάσισε τα εξής. 

1. Καταγγέλλουµε την επιλογή της  κυβέρνησης να επιβάλει δίδακτρα 400 ευρώ 
για τη συµµετοχή στο παραπάνω πρόγραµµα των υποψηφίων για διορισµό 
εκπαιδευτικών, καθώς και 50 ευρώ σε όλους τους υποψήφιους για την εξέταση του 
φακέλου τους.. Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι υποχρέωση της 
Πολιτείας και έχει στόχο να προετοιµάσει ολόπλευρα καταρτισµένους 
εκπαιδευτικούς προς όφελος της εκπαίδευσης. Το κόστος, λοιπόν, αυτής της 
υποχρέωσης της Πολιτείας δεν µπορεί να µεταφέρεται στις πλάτες των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, πολύ περισσότερο που ανάµεσα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς 
υπάρχουν αναπληρωτές συνάδελφοι µε πολλά χρόνια υπηρεσίας στα δηµόσια 
σχολεία, τους οποίους έτσι ουσιαστικά η πολιτεία εξαναγκάζει να εξαγοράσουν µε 
450 ευρώ τη µονιµοποίησή τους. Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν την εξέλιξη και 
απαιτούµε την άµεση κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Η εκπαίδευση, από 
δηµόσια παροχή, την οποία η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει για όλους τους 
πολίτες, µετατρέπεται σε προνόµιο µόνο για τους έχοντες. Αυτή η αρνητική εξέλιξη 
αποτελεί δυσοίωνο προποµπό των εξελίξεων που αναµένονται στην εκπαίδευση 
γενικότερα. 

2. Ζητούµε την άµεση διεύρυνση του αριθµού των καταρτιζοµένων, 
σύµφωνα µε τις προτάσεις που έγκαιρα έχουµε καταθέσει. Ο αριθµός των 140 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι αρκετά µικρός σε σχέση µε τις ανάγκες για 
παιδαγωγική κατάρτιση των εκατοντάδων αναπληρωτών που περιλαµβάνονται στους 
πίνακες προϋπηρεσίας.  
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 Συγκεκριµένα, έχουµε επανειληµµένα προτείνει τα παρακάτω: 
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: 

Α. Για το διορισµό στη 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.  
Β. ∆ηµιουργούνται πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε ή χωρίς παιδαγωγικό 
πτυχίο. Στους πίνακες αυτούς οι εκπαιδευτικοί 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.  
Γ. Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαµβάνονται 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 βάση τη σειρά στην οποία 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 
περιλαµβάνονται στους πίνακες αναπληρωτών, µετά όµως την εισαγωγή στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ όλων των αναπληρωτών που βρίσκονται σε σειρά για επικείµενο 
διορισµό την επόµενη χρονιά. 
∆. Στις ειδικότητες όπου εξαντλούνται οι πίνακες αναπληρωτών (πίνακες 
διοριστέων) διορίζονται όσοι στερούνται προϋπηρεσίας αλλά έχουν πλήρη τα  
προσόντα του ν. 1566/85 (παιδαγωγικό πτυχίο).  
Ε. 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. 
ΣΤ. 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. 

 

  


