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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να
ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. Υπεραςπίηονται
τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα ςκοτεινά
δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ!

Ενθμζρωςθ
1. Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων .Μ.Ε.Α.Ε. κλάδων ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60
& ΠΕ70
Α. Σα κενά που προςδιόριςε το ΠΤΠΕ βρίςκονται εξαιρετικά μακριά από τισ πραγματικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και απολφτωσ ενταγμζνα ςτισ κρίςιμεσ αντιδραςτικζσ εξελίξεισ για τθν
ειδικι αγωγι, που φζρνει το ςχζδιο νόμου «Αναδιοργάνωςθ των Δομϊν Τποςτιριξθσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ»! Με άλλα λόγια: θ απόφαςθ του ΠΤΠΕ
παρακζτει πόςοι εκπαιδευτικοί χρειάηονται για να καλυφκοφν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ
εκπαιδευτικϊν ΜΕΑΕ που υφίςτανται ςιμερα (και οι οποίεσ ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ τισ
περικοπζσ και τουσ μθδενικοφσ διοριςμοφσ του 4ο μνθμονίου, τισ κατευκφνςεισ του ΟΟΑ, τθν
εγκφκλιο Φίλθ και του νομοςχεδίου για τθν «αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» και όχι πόςεσ οργανικζσ κζςεισ χρειάηονται
πραγματικά για να λειτουργοφν χωρίσ κενά από
το επτζμβρθ τα υπάρχοντα ειδικά
ςχολεία/νθπιαγωγεία, τα τμιματα ζνταξθσ, κακϊσ και θ παράλλθλθ ςτιριξθ με ζναν εκπαιδευτικό
για κάκε παιδί.
Ειδικά για τθν επόμενθ χρονιά, με βάςθ το ς/ν «Αναδιοργάνωςθ των Δομϊν Τποςτιριξθσ τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» οι εξελίξεισ ςτθν ειδικι αγωγι είναι εξαιρετικά
κρίςιμεσ. Γιατί, υλοποιϊντασ τισ πολιτικζσ του ΟΟΑ και τθσ ΕΕ για τθν ειδικι εκπαίδευςθ,
ενςωματϊνει τθν αντίλθψθ ότι θ αναπθρία είναι μια κοινωνικι καταςκευι και δεν υπάρχει λόγοσ για
ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςι τθσ τόςο από πλευράσ δομϊν όςο και από πλευράσ δικαιωμάτων.
Σςουβαλιάηουν τα πάντα, υποβακμίηοντασ τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ που χρειάηεται να ζχει ο
ανάπθροσ μακθτικόσ πλθκυςμόσ, τουσ ςτόχουσ και τον προςανατολιςμό που πρζπει να ςθματοδοτεί
θ ειδικι εκπαίδευςθ. Από τα ΚΕΔΔΤ ςτα ΚΕΤ εξαφανίηεται εντελϊσ θ λειτουργία τθσ διάγνωςθσ.
Σο βάροσ ρίχνεται υποτίκεται ςτθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, που όμωσ δεν μπορεί να γίνει από
γραφεία ι με επιςκζψεισ. Θ κατάργθςθ δομϊν ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ (των ΚΕΔΔΤ που αντί
να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ και θ λειτουργία τουσ με μόνιμο προςωπικό και προςλιψεισ και μικρότερο
τομζα ευκφνθσ τουσ) καταργεί ςτθν πράξθ και τα δικαιϊματα των αναπιρων ςε όλουσ τουσ τομείσ
τθσ κοινωνικισ τουσ ηωισ. Σο ς/ν μετατοπίηει τθ ςυηιτθςθ από τθν αποδοχι τθσ αναπθρίασ ωσ ζνα

πραγματικό γεγονόσ που κζλει και απαιτεί κατάλλθλα εκπαιδευτικά προγράμματα και περιβάλλοντα,
ςτθν αντίλθψθ τθσ «πλιρουσ ζνταξθσ».
Σο ς/ν παρά τισ διακθρφξεισ του δεν υπεραςπίηεται τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν
με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, αντίκετα οδθγεί ςτθν περικωριοποίθςι τουσ και
ςτθν ζξοδό τουσ από το ςχολείο. Επιδιϊκει να μετατοπίςει τθν ευκφνθ από τθν πολιτεία και το
κεντρικό κράτοσ ςτον εκπαιδευτικό. Αυτόσ είτε μζςα από τισ ΕΔΕΑΤ είτε μζςα από τισ ομάδεσ
ςτιριξθσ, κα επιλζξει, κα ςχεδιάςει, κα υλοποιιςει το διαφοροποιθμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, κα
αξιολογιςει τον μακθτι και ςτο τζλοσ κα αξιολογθκεί και αυτόσ κατά πόςο πζτυχε τουσ ςτόχουσ που
τζκθκαν. Σο ς/ν είναι άρρθκτα δεμζνο με τθν αυτοαξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ, ςυνδζεται με τθν υποχρεωτικι τριαντάωρθ παραμονι ςτο ςχολείο. το ς/ν δεν υπάρχει
καμία αναφορά ςτισ προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ που ζχει ανάγκθ θ ειδικι εκπαίδευςθ, ςτον
αχαρτογράφθτο μακθτικό πλθκυςμό, ςτθν ζλλειψθ δθμόςιων δομϊν που κα παρζχουν κεραπείεσ.
Β. Ο υπολογιςμόσ των κενϊν ζγινε κάτω από το κριτιριο των μθδενικϊν μόνιμων
προςλιψεων εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων ςτον χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ.
Χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ κάκε χρόνο ςτελεχϊνουν τα ειδικά ςχολεία, τα τμιματα ζνταξθσ, τα ΚΕΔΔΤ, τισ
παράλλθλεσ ςτθρίξεισ. Θ ελαςτικι εργαςία αποκτά χαρακτθριςτικά μονιμότθτασ ςτθν ειδικι
εκπαίδευςθ.
Γι’ αυτό τθν περςινι χρονιά θ Διεφκυνςθ και ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ μοίραςαν ςε κάκε
παιδί που είχε ανάγκθ παράλλθλθσ ςτιριξθσ 9 ϊρεσ τθν εβδομάδα, καταπατϊντασ τα μορφωτικά
δικαιϊματα των μακθτϊν και φτάνοντασ ςτο ςθμείο να υπάρχουν παιδιά που ζχουν τρεισ
διαφορετικοφσ εκπαιδευτικοφσ παράλλθλθσ από 3 ϊρεσ ο κακζνασ! Οι ιδιωτικζσ παράλλθλεσ
ςτθρίξεισ γνϊριςαν νζο ρεκόρ αποτελϊντασ μια άμεςθ ιδιωτικοποίθςθ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ.
Σθν ίδια ςτιγμι, δεκάδεσ χιλιάδεσ παιδιά βρίςκονται εκτόσ ςχολείου και των δομϊν τθσ ειδικισ
αγωγισ, χωρίσ να ικανοποιείται θ ςυνταγματικι επιταγι για τθν υποχρεωτικι πρόςβαςθ όλων χωρίσ
εξαιρζςεισ ςτθν δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ, ενϊ υπάρχουν ακόμθ κενά.
Είναι απολφτωσ ςαφζσ ότι θ ειδικι εκπαίδευςθ χρειάηεται μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν
όλων των ειδικοτιτων, διεφρυνςθ των μορφωτικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν με
αναπθρίεσ, γενναία χρθματοδότθςθ ςτακερϊν, δθμόςιων, δωρεάν, δομϊν ειδικισ αγωγισ και
εκπαίδευςθσ μζςα από τον κρατικό προχπολογιςμό.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ καταψθφίςαμε τουσ πίνακεσ των οργανικϊν κενϊν ΜΕΑΕ
που αναρτικθκαν ςτο site τθσ διεφκυνςθσ.
2. υνταξιοδοτιςεισ
Παραιτιςεισ
εκπ/κϊν Α’Ακινασ
2018
υνολικά 19

2017

ΠΕ70

21

2016
19

2015
79

2014
125

2013
131

2012
111

13

15

12

60

85

95

73

ΠΕ60

3

2

5

13

23

22

24

ΠΕ06

2

3

2

3

15

12

13

ΠΕ11

1

0

0

0

1

0

1

ΠΕ05

0

1

0

1

1

0

0

ΠΕ79

0

0

0

2

0

2

0

Είναι φανερό ότι τα μζτρα που ψιφιςε θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ τα τελευταία χρόνια για το
αςφαλιςτικό ςφςτθμα αποτζλεςαν τθ χαριςτικι βολι ςτα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά
δικαιϊματα εργαηομζνων και ςυνταξιοφχων αλλά και ςτο ίδιο το ςφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
Οι παλαιότεροι ςυνταξιοφχοι είδαν ςοβαρό «μαχαίρι» ςτισ ςυντάξεισ τουσ και όςοι βρίςκονταν προ
των πυλϊν τθσ ςυνταξιοδότθςθσ, είδαν τα θλικιακά όρια να αυξάνονται δραματικά και οι αποδοχζσ
τουσ να πετςοκόβονται, με αποτζλεςμα να ζχουν δραματικι μείωςθ των αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ
κάκε χρόνο!
3. Μετακζςεισ-οριςτικζσ τοποκετιςεισ εντόσ ΠΤΠΕ
Σο επόμενο διάςτθμα κα γίνουν οι μετακζςεισ εντόσ ΠΤΠΕ (βελτίωςθ κζςθσ) και οι οριςτικζσ
τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ. Θα πραγματοποιθκοφν όταν ολοκλθρωκοφν οι
διαδικαςίεσ που εκκρεμοφν ςτο ΚΤΠΕ (ενςτάςεισ κ.λπ.)

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 16, Πζμπτθ 10/5/2018, ςυηθτικθκαν
τα παρακάτω:
1.

Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι

Εγκρίκθκαν 5 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου, ςε ΠΕ 70 που υπθρετεί ςτο 1ο Πειραματικό Δ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν για να ςυμμετάςχει με υποτροφία ςε ερευνθτικό ζργο που κα υλοποιθκεί
από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςε ΠΕ 70 που υπθρετεί ςτο 25ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να διδάξει ςτο
διαπανεπιςτθμιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Πανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου, ςε ΠΕ 06 που υπθρετεί ςτο 65ο Δ
Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ εξετάςτρια Αγγλικϊν ςτον φορζα NOCN, ςε ΠΕ 70 που
υπθρετεί ςτο 21ο Δ Θλιοφπολθσ για να απαςχολθκεί ωσ επιμορφωτισ ςε πρόγραμμα του Διμου
Ακθναίων, ςε ΠΕ 06 που υπθρετεί ςτο 30ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ εξετάςτρια
ςτθν Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ.
2.

Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ 2 μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν
Δόκθκε ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου: ςε ΠΕ 06 ςτο 57ο Δ Ακθνϊν για Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ "Ευρωπαϊκι Κοινωνικι
Πολιτικι" του Σμιματοσ Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, τθσ χολισ Κοινωνικϊν και
Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, ςε ΠΕ 60 που υπθρετεί ςτο 85ο Νθπ.
Ακθνϊν για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου του Αιγαίου.
3.
Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν και ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων
ςπουδϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν
Αναγνωρίςτθκαν όλεσ οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν και εγκρίκθκαν οι ςυνάφειεσ των
μεταπτυχιακϊν τίτλων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ.
4.
Μετακζςεισ - οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, ζτουσ 2018.

Πραγματοποιικθκαν οι οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν ΜΕΑΕ ΠΕ70 και ΠΕ60 τθσ ειδικισ
αγωγισ και οι μετακζςεισ εντόσ ΠΤΠΕ.
Σα οργανικά κενά μετά τισ τοποκετιςεισ ζχουν ωσ εξισ : 45 κενά ΠΕ60, 49 κενά ΠΕ70, 1 κενό
ΠΕ 79.
5.
Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, μετά τισ μετακζςεισ - οριςτικζσ τοποκετιςεισ
εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ.
Σα οργανικά κενά μετά τισ οριςτικζσ τοποκετιςεισ αποφαςίςτθκαν κατά πλειοψθφία 4-1.
Καταψθφίςαμε τα νζα οργανικά κενά με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν ενθμζρωςθ.
υμβουλευτείτε το site τθσ διεφκυνςθσ (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/) για τθν πλιρθ ενθμζρωςι
ςασ ςχετικά με τα οργανικά κενά ςτθν Ειδικι Αγωγι των κλάδων ΠΕ070, ΠΕ060, ΠΕ11, ΠΕ79.

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 15, Πζμπτθ 3/5/2018, ςυηθτικθκαν τα
παρακάτω:
1.
Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι
Εγκρίκθκαν 3 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου, ςε ΠΕ 70 από το 40ο Δ Ακθνϊν για να
απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ, ςε ΠΕ 70 από το 57ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ
μουςικόσ, ςε ΠΕ 11 Α ΚΕΔΔΤ Ακθνϊν προκειμζνου να διδάξει ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ.
2.
Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων .Μ.Ε.Α.Ε. τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, κλάδων
ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70.
Σα οργανικά κενά αποφαςίςτθκαν κατά πλειοψθφία 4-1. Καταψθφίςαμε τα οργανικά κενά όπωσ
και τα κενά μετά τισ οριςτικζσ τοποκετιςεισ για λόγουσ που εξθγιςαμε παραπάνω.
τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν:
Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ,
Ανεξάρτθτθ Παρζμβαςθ/Ακθνά,
Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ,
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθ

