ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ
843 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων δεν έχουν γνωρίσει ακόμα οι
μαθητές μας στην Α Αθήνας!!!
Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και η πραγματικότητα στα σχολεία όλης
της χώρας και στην Α Αθήνας είναι τραγική.

Ειδικά στην Α Αθήνας υπάρχουν τα παρακάτω κενά.
99 δασκάλων γενικής αγωγής ( χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και επτά τμήματα που
πρέπει να χωριστούν γιατί ξεπερνούν τα 25 παιδιά ή έχουν πάνω από τρεις
διαγνώσεις). Άρα πραγματικό σύνολο 106 κενά!!!
54 δάσκαλοι ειδικής αγωγής, 39 νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής, 11 εκπαιδευτικοί ειδικό
προσωπικό, 5 ειδικότητες ειδικής αγωγής. Σύνολο 109 εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑΕ
63 νηπιαγωγοί με την κατάσταση ειδικά στα προνήπια να ναι τραγική αφού η
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εκτός νηπιαγωγείων.
215 εκπαιδευτικοί που απαιτούνται να καλύψουν την παράλληλη στήριξη σε δημοτικά
και νηπιαγωγεία.
15 εκπαιδευτικοί Γερμανικής γλώσσας
4 εκπαιδευτικοί Γαλλικής γλώσσας
42 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας
47 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
37 εκπαιδευτικοί Μουσικής
67 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής
78 εκπαιδευτικοί Εικαστικών
60 Εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 843 εκπαιδευτικοί!!!!

Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία βρίσκονται στο κόκκινο το υπουργείο συνεχίζει την ίδια
αποτυχημένη πολιτική
Δεν έχει κάνει κανένα μόνιμο διορισμό - παρά τις δεσμεύσεις - λόγω του 3ου Μνημονίου και
δεν εξασφάλισε τους αναγκαίους αναπληρωτές έγκαιρα

Τα "έκανε θάλασσα " με τους αναπληρωτές με τις γνωστές παλινωδίες και τις αλλεπάλληλες
ανακλήσεις των αιτήσεών τους, καθυστερώντας πάνω από 20 μέρες το διορισμό τους
Αντί - σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου - να διορίσει
τόσους αναπληρωτές για να καλύψει σε μία φάση όλα τα κενά ακολουθεί το σχεδιασμό του
καλοκαιριού και σα να μην τρέχει τίποτα, διορίζει την Α΄ φάση 25/9 μόνο δασκάλους τάξης και
νηπιαγωγούς και μάλιστα τους μισούς και λιγότερους από όσους λείπουν και αφήνει για
αργότερα όλους τους υπόλοιπους!!!
Για την Α Αθήνας ο μαγικός αριθμός αναπληρωτών είναι 11 Δάσκαλοι και 7
νηπιαγωγοί!!!!
Ούτε καν να μοιράσουμε τη φτώχεια μας!!!!

Συμπερασματικά : Έχουμε πάνω από ένα μήνα πολύτιμου διδακτικού χρόνου χαμένου,
θυσία στο βωμό της επιβολής των περικοπών των Μνημονίων.
Μάλιστα τη στιγμή που αποκρύπτουν την πραγματική εικόνα των κενών στα σχολεία
και προκρίνουν την ειρωνεία (βλέπε δημοσίευμα της Αυγής και δηλώσεις του νέου
Υπουργού Παιδείας κ Φίλη) αναφέρουν ως προτεραιότητα τους την “ αξιολόγηση των
σχολικών δομών” (!) σε σχολεία που δεν μπορούν απλά να λειτουργήσουν

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ 25/09/2015
1.

Ενστάσεις για τις αποσπάσεις- τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Υποβλήθηκαν εννέα ενστάσεις εκπαιδευτικών. Από αυτές οι τρεις απορρίφθηκαν και οι
υπόλοιπες έγιναν αποδεκτές.
2.

Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Υποβλήθηκαν τρεις αιτήσεις αναγνώρισης που εγκρίθηκαν από το ΠΥΣΠΕ
3.

Αναγνώριση διδακτορικού διπλώματος

Υπήρξε μια αίτηση η οποία εγκρίθηκε από το ΠΥΣΠΕ
4.

Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου

Υπήρξαν 8 αιτήσεις εκπαιδευτικών. Εγκρίθηκαν οι επτά. Η μια που απορρίφθηκε δεν είχε
προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα που ζητούσε η εκπαιδευτικός να εργαστεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους συναδέλφους η αίτησή τους να γίνεται πριν την
πρόσληψη τους σε άλλη δουλειά ή έργο γιατί το ΠΥΣΠΕ δεν μπορεί να δώσει αναδρομικά
άδεια εξάσκησης ιδιωτικού έργου.
5, Κατ οίκον διδασκαλία
Προκηρύχθηκαν επτά θέσεις για κατ οίκον διδασκαλία για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις
εκπαιδευτικών για την ανάθεση τους .
6. Ειδικές κατηγορίες
Υπήρξαν δυο αιτήσεις εκπαιδευτικών για να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία, αλλά και οι δυο
απορρίφθηκαν αφού το νόσημά τους δεν εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων που διέπουν τις
ειδικές κατηγορίες.
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