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Προσ: Σα μζλθ του υλλόγου, ΔΟΕ, υλλόγουσ Εκπ/κών  Π.Ε.,  Αιρετοφσ Α΄ ΠΤΠΕ Ακινασ, 

Αιρετοφσ ΑΠΤΠΕ Αττικισ, Αιρετοφσ ΚΤΠΕ, Α’ ΑΠΤΠΕ, ςυμβοφλουσ ςχολικισ και 

προςχολικισ αγωγισ τθσ περιοχισ μασ 

Θζμα: Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικών παράλλθλθσ ςτιριξθσ - Για μια ακόμθ 
χρονιά οι μακθτζσ που δικαιοφνται παράλλθλθ ςτιριξθ είναι τα παιδιά ενόσ 
κατώτερου Θεοφ  

Οι εκπαιδευτικοί με τα ςωματεία τουσ μετά από μια δυναμικι κινθτοποίθςθ ςτα γραφεία 

τθσ Αϋ Διεφκυνςθσ, τθν Παραςκευι 13/9 κατάφεραν να «κατζβει» ο πίνακασ με τα 

εξαφανιςμζνα κενά τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και να αναρτθκεί κάποιεσ ϊρεσ μετά ο πίνακασ 

με τα πραγματικά κενά. 

Εντοφτοισ ο εμπαιγμόσ των μακθτϊν με αναπθρία, των οικογενειϊν τουσ και των 

εκπαιδευτικϊν ςυνεχίηεται κακϊσ  αφριο 18/9 οι εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν υπθρεςία 

ςτα ςχολεία που τοποκετικθκαν κα βρεκοφν μπροςτά ςτο γρίφο αντιςτοίχιςθσ των ωρϊν 

τουσ με τα ωράρια των μακθτϊν εξαιτίασ του απαράδεκτου και αντιεπιςτθμονικοφ 

«μοιράςματοσ» των ωρϊν τθσ παράλλθλθσ. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα κάποιοι μακθτζσ να 

ζχουν εκπαιδευτικό για 24 ϊρεσ, κάποιοι  άλλοι  μόνο για 18 ϊρεσ, άλλοι για 16 κι άλλοι για 

12! Επίςθσ, επειδι οι  «ϊρεσ δεν βγαίνουν»  κάποιοι μακθτζσ με αναπθρία ι και με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα αναγκαςτοφν να ζχουν 2 ι και 3 εκπαιδευτικοφσ παράλλθλθσ 

ςτιριξθσ! Αρκετοί ςυνάδελφοι νθπιαγωγοί κα πθγαίνουν ςε δφο ςχολεία. 

Ενθμερϊνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ ότι  θ  λογιςτικι  «αλχθμεία» των 

ωρϊν τθσ παράλλθλθσ δεν είναι ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν. Οι αναπλθρωτζσ τθσ παράλλθλθσ 

ςτιριξθσ μαηί με τα εκπαιδευτικά ςωματεία αγωνίςτθκαν και κα ςυνεχίςουν να αγωνίηονται 

για το αυτονόθτο δικαίωμα του κάκε μακθτι με αναπθρία, να τθροφνται δθλαδι οι 

γνωματεφςεισ και να δίνεται ςε κάκε μακθτι αυτό που χρειάηεται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

αναπθρίασ. Η  μόνθ επιςτθμονικά και παιδαγωγικά ορκι κζςθ είναι κάκε μακθτισ με 

αναπθρία να πάρει πλιρθ παράλλθλθ ςτιριξθ και το υπουργείο να καλφψει τθν παράλλθλθ 

ςτιριξθ για όλα τα παιδιά με αναπθρία. Η λογικι  του Τπουργείου  είναι για μια ακόμθ 

χρονιά  θ «παιδαγωγικι» λογικι των περικοπϊν και των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων.  

Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων και τουσ διευκυντζσ των 

ςχολείων: 
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 να ηθτιςουν ζγγραφθ (όχι προφορικι ι τθλεφωνικι) ενθμζρωςθ από το 

Διευκυντι  Εκπαίδευςθσ για τισ ώρεσ  και τουσ μακθτζσ που  αναλαμβάνει ο 

κάκε εκπαιδευτικόσ. Αυτό είναι ευκφνθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και ΟΧΙ του 

υλλόγου Διδαςκόντων, του διευκυντι του ςχολείου ι του εκπαιδευτικοφ 

 να επικοινωνοφν και να ενθμερώνουν το ςωματείο για όποια παρατυπία 

διαπιςτώνουν 

Η ευκφνθ τθσ καταςτροφικισ λογικισ του μοιράςματοσ των ωρών τθσ παράλλθλθσ δεν 

μασ αναλογεί και δεν κα τθ φορτωκοφμε! 

Με βάςθ τισ αποφάςεισ των Γ του ςυλλόγου μασ απαιτοφμε και παλεφουμε ςυλλογικά 

για: 

-Δθμόςια δωρεάν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ.  

-Ζνα δάςκαλο για κάκε μακθτι παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 

-Προςλιψεισ για να καλυφκοφν όλα τα κενά ςτθν Α’ διεφκυνςθ ΣΩΡΑ! 

-Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ αποκλειςτικά με βάςθ το πτυχίο και τθν προχπθρεςία. 

-Άμεςο διοριςμό/μονιμοποίθςθ ΟΛΩΝ των αναπλθρωτϊν που ζχουν ζςτω και μία 

ςφμβαςθ ΣΩΡΑ αποκλειςτικά με βάςθ το πτυχίο και τθν προχπθρεςία.      

-Όχι ςτθν ελαςτικι εργαςία. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Δ 
 

                     Η πρόεδροσ                                       Ο γραμματζασ 

Χαλικιά Σατιάνα                            ακαρετςάνοσ Λάμπροσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


