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Σπλεδξίαζε ηελ Παξαζθεπή 11 Ννεκβξίνπ ην ΠΥΣΠΔ Α’ Αζήλαο θαη ζπδήηεζε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Αηηήζεηο ηνπνζέηεζεο – απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ όιωλ ηωλ θιάδωλ. 

Έγηλαλ δεθηέο δέθα (10) αηηήζεηο απόζπαζεο – ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ, ελώ 

έκεηλαλ  ζε εθθξεκόηεηα επηά (7) θαζώο δελ ππήξραλ θελά ζηα ζρνιεία πνπ 

επηζπκνύζαλ λα απνζπαζηνύλ. 

2. Επηινγή εθπαηδεπηηθώλ γηα ζηειέρωζε θαη΄ νίθνλ δηδαζθαιίαο. 

Αλαηέζεθε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθό. 

3. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ ζπνπδώλ. 

Δγθξίζεθαλ νκόθσλα δύν αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ ΠΔ 70 γηα ζπλάθεηα κεηαπηπρηαθνύ 

ηίηινπ ζπνπδώλ. 

4. Αλαπιήξωζε Πξνϊζηακέλεο από αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθό. 

Τνπνζεηήζεθε πξντζηακέλε λεπηαγσγείνπ αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο ιόγσ 

καθξνρξόληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο ηεο πξντζηακέλεο. 

5. Απόιπζε εθπαηδεπηηθνύ ιόγω αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία. 

Έγηλε δεθηή ε αίηεζε ζπλαδέιθνπ γηα απόιπζε ιόγσ κε ηάζηκνπ λνζήκαηνο. 

6. Χνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή. 

 Έγηλαλ νκόθσλα δεθηέο νη 17 αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ άζθεζε άδεηαο 

ηδησηηθνύ έξγνπ. Απνξξίθζεθε κία αίηεζε θαζώο ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε ζην ΠΥΣΠΔ ζην νπνίν ππεξεηεί.  

Οη άδεηεο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ. Όζνη ζπλάδειθνη 

επηζπκνύλ λα ιάβνπλ άδεηα θαιό είλαη λα θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ έξγνπ, γηα λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα θαηά ηελ πιεξσκή ηνπο. 

7. Χνξήγεζε επηδόκαηνο ζε αλαπιεξώηξηα δηεπζύληξηα. 

 Δγθξίζεθε νκόθσλα ε ρνξήγεζε επηδόκαηνο ζε ζπλάδειθν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ εθηεινύζε ηα θαζήθνληα ηεο αλαπιεξώηξηαο δηεπζύληξηαο. 

8. Μείωζε δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ. 

 Δγθξίζεθε ε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ζε ζπλάδειθν πνπ εθηειεί ρξέε 

πξνέδξνπ ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

9.  Τνπνζέηεζε αλαπιεξωηή ππνδηεπζπληή. 

 Τνπνζεηήζεθε αλαπιεξσηήο ππνδηεπζπληήο ζην 10
ν
 Δηδηθό Σρνιείν Αζελώλ, ν 

αξραηόηεξνο ζηε ζεηξά ζπλάδειθνο. 

 

  

 



Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

  Έρνπλ πεξάζεη ζρεδόλ ηξεηο κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Υ.Α. γηα ην «εληαίν ηύπν νινήκεξνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 

λεπηαγσγείνπ». Οη ζπλερείο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ πέηπραλ λα κελ 

κεηαθηλεζνύλ εθπαηδεπηηθνί από ηελ Α’ Γηεύζπλζε. Η θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζρνιείσλ 

επηβεβαηώλεη απηό πνπ είρακε επηζεκάλεη από ηελ αξρή: Ο λένο ηύπνο ζρνιείνπ όρη κόλν 

δε ζα βειηίωλε ην δεκόζην ζρνιείν αιιά αληίζεηα ζα επηδείλωλε ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο κεηαηξέπνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ιάζηηρν.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήηωλ κεηαθηλνύληαη θαζεκεξηλά ζε δύν ή ηξία ζρνιεία γηα 

λα ζπκπιεξώζνπλ ωξάξην. Τν ωξνιόγην πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη όρη κε βάζε 

παηδαγωγηθά θξηηήξηα αιιά κε ηε ινγηθή ηεο ζπκπιήξωζήο ηνπ όπωο – όπωο 

πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ νη ώξεο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεώλνληαη θαζήθνληα όπωο ε ζίηηζε, ρωξίο όκωο λα ηνπο 

πξνζκεηξάηαη ε ώξα, απμάλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ην δηδαθηηθό ηνπο ωξάξην. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξέπεη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα (ΔΟΕ – Σύιινγνη ) λα πηέζεη 

ώζηε λα πξνζκεηξεζεί ε ώξα ηεο ζίηηζεο ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

  Σε δεθάδεο ζρνιεία ιείπνπλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, ελώ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε 

βδνκάδα ηκήκαηα λεπηαγσγείσλ ήηαλ θιεηζηά εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λεπηαγσγώλ. 

  Γηα ηελ αλαπιήξωζε ηωλ δαζθάιωλ πνπ απνπζηάδνπλ κε καθξνρξόληεο άδεηεο 

δελ ππάξρνπλ αλαπιεξωηέο. Η δηεύζπλζε πξνηείλεη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

ζπκπηύζζνπλ ηκήκαηα πνπ έρνπλ ρσξηζηεί ιόγσ δηαγλώζεσλ αλ αξηζκόο ησλ παηδηώλ είλαη 

κηθξόηεξνο ηνπ 25 αλ πξόθεηηαη γηα δύν ηκήκαηα ή ιηγόηεξνο ηνπ 50 αλ πξόθεηηαη γηα ηξία 

ηκήκαηα, ελεξγνπνηώληαο  ζηελ πξάμε ηελ εγθύθιην ηνπ ππνπξγείνπ γηα ην ρσξηζκό ησλ 

ηκεκάησλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαγλώζεηο. Οη ινγηζηηθέο, κλεκνληαθέο πνιηηηθέο 

εθαξκόδνληαη πιήξσο ζην δεκόζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα θελά ζε βάξνο 

ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ.  

       Σηηο 20/10/2016 δεκνζηεύηεθε ε ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 3391, η. Β’, Αξηζ. 

172260/Δ1) γηα ηε ζύζηαζε νξγαληθώλ ζέζεσλ εηδηθνηήησλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε. Σηελ 

Α’ Γηεύζπλζε Αζήλαο ζπζηήλνληαη νη παξαθάησ νξγαληθέο: 50 ΠΔ 05 (Γαιιηθώλ), 21 ΠΔ 

07 (Γεξκαληθώλ), 0 ΠΔ 08 (Δηθαζηηθώλ), 83 ΠΔ 19-20 (Πιεξνθνξηθήο), 4 ΠΔ 32 

(Θεαηξηθήο Αγσγήο). Οη νξγαληθέο ζέζεηο ζπζηήλνληαη ζηε Γηεύζπλζε θαη όρη ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ή νκάδεο ζρνιείσλ (κε ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό σξάξην πνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο), γεγνλόο πνπ αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ακθηζβήηεζε θαη θαηάξγεζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλά ζρνιηθή 

κνλάδα, γεγνλόο πνπ ζα απνγεηώζεη ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ. Ο 

αξηζκόο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ είλαη αλαληίζηνηρνο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ, ραξαθηεξηζηηθό γεγνλόο όηη ζηνλ θιάδν ΠΔ 08, δε ζπζηήλεηαη θακία νξγαληθή 

ζέζε, ελώ γηα ηνπο ΠΔ 32 ηδξύνληαη ηέζζεξηο.  

Απηό πνπ ρξεηάδεηαη λα δηεθδηθνύκε είλαη: 

 α) Σύζηαζε νξγαληθώλ ζέζεωλ γηα όιεο/όινπο ηηο/ηνπο κεηαηαρζέληεο ζπλαδέιθνπο 

καο αλά ζρνιείν ή νκάδα ζρνιείσλ κε ηθαλό αξηζκό δηδαθηηθώλ σξώλ, ώζηε λα 

ππνζηεξίδεηαη ε αληίζηνηρε νξγαληθή ζέζε θαη λα κε κεηαθηλνύληαη νη ζπλάδειθνη ζε 



πεξηζζόηεξα από δύν ή ηξία ζρνιεία εληόο Γ/λζεο ή αθόκα ρεηξόηεξα λα αλαγθαζηνύλ λα 

κεηαθηλεζνύλ εληόο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Π. & Γ. Δθπ/ζεο Αηηηθήο. 

 β) Απόζπξζε - θαηάξγεζε άκεζα ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε εκεξνκελία  30 – 5 – 

2016 πνπ απαγνξεύεη ηε ιεηηνπξγία παξάιιεισλ ηκεκάησλ γαιιηθήο – γεξκαληθήο ζηα 

Γεκνηηθά Σρνιεία. Οη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηδαρηνύλ ζην ζρνιείν 

ηνπο ηε δεύηεξε μέλε γιώζζα (Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) πνπ επηζπκνύλ.  

Τα θελά ζηελ εηδηθή αγωγή παξακέλνπλ. Παξά ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, όρη ηόζα ώζηε λα θαιύπηνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ζηελ Α’ Γηεύζπλζε 34 

Τκήκαηα Έληαμεο είλαη θιεηζηά, ιόγσ έιιεηςεο δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ. 

Ο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

λ.4415/2016 (Α΄ 159) θαη ηεο εθαξκνζηηθήο  εγθπθιίνπ 163629/ΓΓ4  πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

πξνζόληα δηνξηζκνύ – ηνπνζέηεζεο ζηελ εηδηθή αγσγή,  γηα λα θαιύςεη ηα θελά ζηελ 

εηδηθή αγσγή.   Οη παξαπάλω δηαηάμεηο δεκηνπξγνύλ αθόκε κεγαιύηεξε αζάθεηα ωο 

πξνο ηα πξνζόληα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ  ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, αζάθεηα πνπ 

θπκαίλεηαη από ηελ απόιπηε εμεηδίθεπζε κέρξη ηελ κεδεληθή επηκόξθωζε ζε ζέκαηα 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο.  

Τελ ίδηα ζηηγκή νη παξάιιειεο ζηεξίμεηο ζπλερίδνπλ λα κνηξάδνληαη ζε δύν ή 

ηξεηο καζεηέο πξνζθέξνληαο έηζη κηα part  - time ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο, 

ππνβαζκίδνληαο ηα κνξθσηηθά ηνπο δηθαηώκαηα επηβεβαηώλνληαο πσο ην πεξηερόκελν ηνπ 

«ζρνιείνπ γηα όια ηα παηδηά», είλαη  έλα θζελό ζρνιείν κε ξεπζηέο δνκέο πνπ δελ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία ζηαζεξή εηδηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ έρνπλ αλάγθε νη 

καζεηέο κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Η απάληεζε ζε όια ηα παξαπάλσ δελ κπνξεί λα είλαη ε απνδνρή ησλ 

αληηεθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ. Η αληίζηαζε θαη ε αλαηξνπή ησλ πνιηηηθώλ Κπβέξλεζεο - 

Δ.Δ. - Γ.Ν.Τ. –ΟΟΣΑ, ησλ κλεκνλίσλ, ηνπ ζρνιείνπ ηεο αγνξάο θαη ηεο θηώρεηαο, ηεο 

αδηνξηζηίαο, ηεο θηλεηηθόηεηαο, ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο, θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

δηθαησκάησλ καο ζε εμππεξεηήζεηο απνηεινύλ κνλόδξνκν. 
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