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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! 

      28/11/2019 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

Σθν Πζμπτθ 21/11/2019 το Τπουργείο Παιδείασ ζςτειλε εγκφκλιο ςτισ 

Διευκφνςεισ όλθσ τθσ χϊρασ για τον προςδιοριςμό κενϊν οργανικϊν κζςεων ςε 

τμιματα ζνταξθσ ςφμφωνα με τθ νζα τροπολογία (άρκρο του ν. 

4638/18/11/2019). Θ εγκφκλιοσ αυτι είχε καταλθκτικι θμερομθνία ςτισ 25 

Νοεμβρίου 2019, μόλισ δθλαδι μία μζρα για να ςυγκεντρωκοφν ςτθ 

μεγαλφτερθ διεφκυνςθ τθσ χϊρασ τα πραγματικά ςτοιχεία. Θ νζα τροπολογία 

τθσ  κυβζρνθςθσ τθσ Ν.Δ., πιςτι ςτισ οδθγίεσ Ε.Ε.- ΟΟΑ, τισ οποίεσ ζχει 

εφαρμόςει ςτο παρελκόν, παίρνει τθ ςκυτάλθ από τον ΤΡΙΗΑ, ςυνεχίηει τισ 

προςπάκειεσ διάλυςθσ και απορρφκμιςθσ  τθσ ειδικισ αγωγισ και 

εκπαίδευςθσ,  υπονομεφει τα παιδαγωγικά κριτιρια που ΟΦΕΙΛΟΤΝ να 

διζπουν τισ παρεμβάςεισ ςτο χϊρο τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ και προκρίνει, με 

αυκαίρετο μάλιςτα τρόπο, τθν οικονομικι λογιςτικι, εφαρμόηοντασ «κόφτθ» 

ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν με αναπθρία/ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

πλιττοντασ τα ιδθ λειψά μορφωτικά δικαιϊματα τουσ. 

mailto:aparaforou@yahoo.gr
mailto:anthiath@otenet.gr


Θ ςθμερινι θγεςία του υπουργείου Παιδείασ, όπωσ και θ προθγοφμενθ, 

επιδιϊκει να απαντιςει με λογιςτικζσ λακροχειρίεσ ςτισ επιτακτικζσ ανάγκεσ των 

ςχολείων για τθν ίδρυςθ δεφτερων τμθμάτων ζνταξθσ, θ λειτουργία των οποίων 

αποτελεί αίτθμα των εκπαιδευτικϊν ςωματείων, των γονζων, αλλά και των 

ςυλλόγων διδαςκόντων. 

Θ ψθφιςμζνθ πλζον ςε νόμο τροπολογία ορίηει ότι τα ςχολεία μζχρι 250 

μακθτζσ δικαιοφνται μόνο μία οργανικι κζςθ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό 

γνωματεφςεων που υπάρχουν ςτο ςχολείο. Σα ςχολεία με πάνω από 250 

μακθτζσ μποροφν να ζχουν δφο οργανικζσ κζςεισ μόνο εφόςον αποδείξουν ότι 

ζχουν 15 γνωματεφςεισ(για παράδειγμα ςχολείο τθσ περιφζρειάσ μασ με 350 

μακθτζσ και 52 γνωματεφςεισ πάλι μόνο δφο οργανικζσ κζςεισ δικαιοφται) από 

δθμόςιουσ πιςτοποιθμζνουσ φορείσ (ΚΕΤ, ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ, 

ΔΘΜΟΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ). Σθν ίδια ςτιγμι ςε πάρα πολλά ςχολεία, μικρότερθσ 

δυναμικότθτασ, υπάρχουν πολφ περιςςότερεσ από 15 διαγνϊςεισ.  το ςθμείο 

αυτό να ςθμειϊςουμε ότι όςοι μακθτζσ/μακιτριεσ βρίςκονται ςε διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ(κι ζχουν αρικμό πρωτοκόλλου) δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον 

αρικμό γνωματεφςεων τθσ ςχολικισ μονάδασ. Αποτελεί διάκριςθ ανάμεςα ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ όταν, ενϊ θ νομοκεςία ορίηει ότι ζνασ μακθτισ μπορεί να 

υποςτθρίηεται ςτο ΣΕ χωρίσ να ζχει διάγνωςθ από δθμόςιο φορζα (άρα μετράει 

ωσ δυναμικό του ΣΕ), το υπ. Παιδείασ  να «προςκζτει» εκ των υςτζρων ζνα 

δεφτερο κριτιριο (τον αρικμό των διαγνϊςεων) για τθν υλοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν αυτϊν των μακθτϊν. 

Μζςα ςε όλθ αυτι τθ βίαιθ διαδικαςία τθ Δευτζρα το μεςθμζρι, μετά 

από παράςταςθ διαμαρτυρίασ των εκπαιδευτικϊν ςωματείων, ζγινε θ 

ςυνεδρίαςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου  για  Προςδιοριςμό κενϊν οργανικϊν 

κζςεων ςε Σμιματα Ζνταξθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ 

Ακινασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4638/18-11-2019 

(181Α). 

Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ μετά από ζλεγχο των ςτοιχείων του πίνακα Α ζπρεπε 

να ςυντάξει τον πίνακα Γ φςτερα από γνϊμθ του ΠΤΠΕ. 



Η επικφρωςθ του πίνακα Γ ζγινε από τθν πλειοψθφία του ΠΤΠΕ με 3 ψιφουσ 

υπζρ και 1 κατά. Εμείσ απείχαμε από τθ διαδικαςία μείναμε όμωσ για τον 

ζλεγχο των ςτοιχείων. Θεωροφμε ότι θ διεφκυνςθ δεν διλωςε τα πραγματικά 

κενά οφτε αποτφπωςε τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν με αναπθρία ι 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Αϋ Ακινασ. ε όλθ 

τθν Αϋ Ακινασ ειςθγικθκε για 22 νζεσ οργανικζσ κζςεισ. τισ κενζσ οργανικζσ 

κζςεισ ςε Σ.Ε. υπάρχουν 15 εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τισ μετακζςεισ 

του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019 κακϊσ και τισ παραιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν. 

υνολικά 37 κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςε Σ.Ε.  

Παρακζτουμε τα ςτοιχεία  που ςυμπλιρωςε ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ.(τα 

παρακάτω ςτοιχεία δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα Πειραματικά χολεία.) 

Αρικμόσ ςχολείων με μακθτζσ <250 = 150 

Αρικμόσ μακθτϊν  = 27.588 

Αρικμόσ τμθμάτων ζνταξθσ ςχολείων με μακθτζσ<250 = 130 

Αρικμόσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτ Σ.Ε. = 1950 

Αρικμόσ ςχολείων με μακθτζσ >250 = 45 

Αρικμόσ μακθτϊν  = 12.862 

Αρικμόσ τμθμάτων ζνταξθσ ςχολείων με μακθτζσ >250 = 55 

Αρικμόσ μακθτϊν που φοιτοφν ςτ Σ.Ε. = 852 

Αρικμόσ δαςκάλων ΠΕ70-71 τοποκετθμζνοι ςε Σ.Ε. = 173 

Οργανικζσ κζςεισ δαςκάλων ΠΕ70-71 ςε ΣΕ = 210 

 

Θ προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ να «εξαςφαλίςει» κζςεισ για τουσ 

πολυδιαφθμιηόμενουσ διοριςμοφσ με προςοντολόγιο ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ, 

αγνοεί τα εκπαιδευτικά/επιςτθμονικά δεδομζνα που ζχει βάλει το εκπαιδευτικό 

κίνθμα όλθ τθν προθγοφμενθ περίοδο: 

1. Μαηικοί Διοριςμοί Εκπαιδευτικϊν- Διοριςμόσ/Μονιμοποίθςθ εδϊ και 

τϊρα όλων των αναπλθρωτϊν με βάςθ το πτυχίο και ολόκλθρθ τθν 



προχπθρεςία. ΚΑΣΑΡΓΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ. ΟΧΙ ΣΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ ΑΕΠ. 

2. Ίδρυςθ ΣΕ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ (δθμοτικά και νθπιαγωγεία).  

3. Σοποκζτθςθ τόςων εκπαιδευτικϊν  ςε ΣΕ, όςεσ είναι οι  ανάγκεσ των 

μακθτϊν που υποςτθρίηονται ςε αυτό.  

4. Ίδρυςθ και ςτελζχωςθ των δθμόςιων δωρεάν δομϊν διάγνωςθσ, 

αξιολόγθςθσ, υποςτιριξθσ, ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ  και όλων 

των διαπιςτευμζνων δθμόςιων φορζων για τθν ζκδοςθ διαγνϊςεων 

(ιατροπαιδαγωγικά κζντρα και δθμόςια νοςοκομεία) με το αναγκαίο 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ. 

5. Κατάργθςθ όλων των αντιεκπαιδευτικϊν νόμων που διαλφουν τθν 

ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ. 

 

                            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/Μακρυγιάννθσ 

                                         
 

 


