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- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
Θρησκευµάτων κα Μ. Γιαννάκου 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων κ. Γ. Καλό 
Κοιν.: ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ & ∆Ε, ∆/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ∆Ε, ΤΜ. Ε’&  Γ΄ 

                  - ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
   

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

  
 
 Για τον προσδιορισµό του ωραρίου των εκπαιδευτικών υπολογίζονταν µέχρι το 
σχολικό έτος 2004-5 ολόκληρη η δηµόσια προϋπηρεσία τους (εκπαιδευτική ή µη). 

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)». 

Με  την νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ  (24/8/2-005) και µε σχετική γνωµάτευση του ΝΣΚ 
που έκανε δεκτή η Υπουργός Παιδείας, (χωρίς όµως αυτό να προκύπτει από τη σχετική 
νοµοθεσία) αυξάνεται το ωράριο διδασκαλίας πολλών εκπαιδευτικών γιατί δεν υπολογίζεται 
πλέον στην προϋπηρεσία για τη µείωση του ωραρίου τους, η διανυθείσα δηµόσια αλλά µη 
εκπαιδευτική υπηρεσία.  

Αυτή η εγκύκλιος ρυθµίζει δυσµενέστερα το εργασιακό καθεστώς πολλών 
εκπαιδευτικών που διέθεταν ήδη δηµόσια προϋπηρεσία. Ιδιαίτερα πλήττει συναδέλφους 
τεχνικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στην ΤΕΕ και οι οποίοι εργάστηκαν σε θέση αντίστοιχη 
µε το βασικό ους πτυχίο σε άλλη δηµόσια θέση, πριν από το διορισµό τους ως εκπαιδευτικοί, 
µεταφέροντας τη σηµαντική αλλά και απαραίτητη εργασιακή τους εµπειρία στον εκπαιδευτικό 
χώρο   

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 όλων των ειδικοτήτων µε συνυπολογισµό ολόκληρης της 
δηµόσιας προϋπηρεσίας τους ανεξάρτητα αν αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι. 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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