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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 06
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Σξίηε 7 Μαξηίνπ 2017, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα
Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο - Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ
ζπνπδψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ: 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ ΓΛΚ
θαη ην ππ’ αξηζκφλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη ηεο Επηηειηθήο
Δνκήο ΕΠΑ ην ΠΤΠΕ αλαγλψξηζε ηηο πξνυπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο
ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε.
Δε ρνξεγήζεθε ζπλάθεηα ΜΣ ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ70 επεηδή δελ θαηείρε ηνλ ηίηιν θαηά
ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκφλ 169228/Ε2/12-10-2016
έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ θαη ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ18.41, κεηά απφ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ
Σκήκαηνο Θεάηξνπ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν.
2. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή
΄Εγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο πιεξνχζαλ
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα
ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη
εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά
(ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. κε Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ελεκέξσζε γηα άδεηα
άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή).
3. πκπιήξσζε σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ
Με απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαηέζεθαλ δχν εθπαηδεπηηθνί ΠΕ19 ζην 54ν Δ Αζελψλ θαη
ζην 55ν Δ Αζελψλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφο ΠΕ05 ζην 1ν θαη ζην 4ν Δ
Αζελψλ, γηα ην ππφινηπν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ κε κεξηθή δηάζεζε απφ ην ΠΤΔΕ Α΄
Αζήλαο.
4. Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο φιεο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο.

5. Αλάθιεζε απφθαζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Σν ζπκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη εθπαηδεπηηθφο ΠΕ60 ζηελ
αίηεζή ηεο, αλαθάιεζε πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. Η
ζέζε ζα πξνθεξπρζεί εθ λένπ.
6. Σνπνζεηήζεηο – απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ
Σν ζπκβνχιην, κεηά ηε δηαπίζησζε ιεηηνπξγηθψλ ππεξαξηζκηψλ, ηνπνζέηεζε (κε αίηεζή
ηνπο) εθπαηδεπηηθφ ΠΕ06, κε δηάζεζε απφ ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο, ζε ιεηηνπξγηθφ θελφ ζην
89ν Δ.. Αζελψλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφ ΠΕ70 ζην 8ν Δ Ηιηνχπνιεο. Οη ιεηηνπξγηθέο
ππεξαξηζκίεο πξνέθπςαλ απφ επηζηξνθή εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.
Απνζπάζηεθαλ δχν εθπαηδεπηηθνί ΠΕ60 ζε θελά ησλ πεξηνρψλ πνπ δεηνχζαλ.
Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα, απφ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ, ηξεηο αηηήζεηο
απφζπαζεο (κία ΠΕ70, κία ΠΕ60 θαη κία ΠΕ19) ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί.
7. Αλάζεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ
Καηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ60 θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνχ
έξγνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
8. Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ
Σν ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε δχν Πξντζηακέλσλ (παραίηηζη Προϊζηαμένης
ποσ έγινε δεκηή από ηο ΑΠΥΣΠΕ η μία και προζωρινή αποσζία για ζσνετόμενο διάζηημα ηης
Προϊζηαμένης άνω ηοσ ενός μήνα η άλλη).
Σν επίδνκα ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ έλαξμε θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε αλαπιήξσζε (άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015) θαη φρη πέξαλ ηεο 21εο/06/2017,
εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ζχκβαζε ηεο αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλέιαβε
θαζήθνληα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ
Ν.4354/2015, (προζωρινή αποσζία, καηά ηη διάρκεια θεζμοθεηημένων αδειών, πλην ηης
κανονικής, για ζσνετόμενο διάζηημα άνω ηοσ ενός μήνα) ε αλαπιεξψηξηα ηεο παξαπάλσ
ζέζεο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα
θαζήθνληά ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο 31εο/07/2017, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε ζεηεία
ηεο Πξντζηακέλεο.
Σα ζέκαηα 7 θαη 8 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθαλ επεηδή
ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο (άξζξν 14,
παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999).

ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Με ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4452/2017 επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην επαίζζεην
θνκκάηη ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο. Γηα κηα αθφκε θνξά, ζε άζρεην ζρέδην
λφκνπ, ε θπβέξλεζε ςεθίδεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Εηδηθή Αγσγή.
ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεηαη: «…ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ
θνηηνχλ ζε απηή καζεηέο κε δηαγλσζκέλε απφ αξκφδην δεκφζην θνξέα αλαπεξία ή/θαη
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, με ζκοπό ηην ορθολογική καηανομή ηων μαθηηών ζύμθωνα
με ηις πραγμαηικές εκπαιδεσηικές ηοσς ανάγκες.» (!!!)

Οη ξπζκίζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ είλαη ζε αξλεηηθή θαηεχζπλζε, κε εμαίξεζε ηε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, γηα ηε δεκηνπξγία ηάμεο, ζηα Εηδηθά Νεπηαγσγεία θαη
Εηδηθά Δεκνηηθά ρνιεία απφ 5 έσο 8 καζεηέο πνπ ήηαλ, ζε 4 έσο 7.
πγθεθξηκέλα:


θαηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα κείσζεο θαηά 3 καζεηέο, γηα θάζε καζεηή κε
αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε ηκήκαηα πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ν
κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ. Γηα λα κεησζεί ην ηκήκα θαηά ηξεηο καζεηέο, ζα πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν!!!



θαηαξγήζεθε ε δπλαηφηεηα κείσζεο θαηά 3 καζεηέο, ζε ηάμεηο πνπ θνηηνχλ
καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, (δπζιεμία, δπζγξαθία,
δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία) αλεμάξηεηα απφ ην πφζνη είλαη,
εθφζνλ ππάξρεη ζην ζρνιείν ηκήκα έληαμεο!!! Γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα κείσζεο
ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα κελ ππάξρεη Σκήκα ΄Εληαμεο ζην ζρνιείν θαη
λα θνηηνχλ ζηελ ηάμε πάλσ απφ 4 καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο.



δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηε κείσζε ησλ καζεηψλ αθφκα θαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη
λέεο δπζκελέζηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ, θαζψο γηα λα παξζεί
απφθαζε κεζνιαβνχλ πέληε εκπιεθφκελνη θνξείο: Απφθαζε πιιφγνπ
Δηδαζθφλησλ, ζχκθσλε γλψκε ρνιηθνχ πκβνχινπ Εηδηθήο Αγσγήο, ζχκθσλε
γλψκε πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Επζχλεο, εηζήγεζε Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο θαη
ηέινο απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο!!!

Είλαη ειίνπ θαεηλφηεξν φηη πξφθεηηαη γηα απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο δελ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θαλέλαλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Εηδηθήο
Αγσγήο, παξά κφλν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ!!!
ηελ ΕΑΕ απαηηνχληαη νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ην πξψην βήκα δελ κπνξεί λα είλαη
άιιν απφ ηνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο.
Σάθεο Ρνπκπήο
Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο

