
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

Γιαβάση 7 -15242 

Αγία Παρασκευή 

Τηλ-Fax: 2106399318 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr 

 Αγ. Παρασκευή, 28/2/2019 

Αρ. Πρωτ. :15  

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Σχετικά με τις συναντήσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με: 

1) τα μέλη του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής  (Παρασκευή 8 – 2 – 2019)   

2) την προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας  (Παρασκευή 22-2-2019) 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”: 

Α) την Παρασκευή 8 – 2 – 2019 στις 12:30μ.μ. συνάντηση με τα μέλη του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 

στην έδρα του ομώνυμου ΠΕΚΕΣ (Έλλης 3, Χαλάνδρι), και 

Β) την Παρασκευή 22-2-2019 στις 12:00μ.μ., συνάντηση με την Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Β΄ 

Αθήνας στην προσωρινή έδρα του (4ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής). 

Στην πρώτη συνάντηση παραβρέθηκαν και συμμετείχαν τα μέλη του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής: 

Ταβουλάρη Ζαχαρούλα  ΠΕ70 Δασκάλων 

Μιχαηλίδου Βασιλική ΠΕ60 Νηπιαγωγών 

Πρεβεζάνου Βαρβάρα ΠΕ60 Νηπιαγωγών 

Καπετανίδου Μαρία ΠΕ70 Δασκάλων 

Κατσιμάρδος ΒασίλειοςΠΕ70 Δασκάλων 

Μανιάτη Ελένη ΠΕ70 Δασκάλων 

Πατρινόπουλος Ματθαίος ΠΕ70 -ΠΕ04.01Δασκάλων 

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Παπαζήση Χριστίνα ΠΕ04 Εκπαίδευση για την Αειφορία 

Λιούμπη  Παρασκευή ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 

Κανίδης Ευάγγελος ΠΕ86 Πληροφορικής 

 

 Η δεύτερη έγινε με την παρουσία της Προϊσταμένης του 2ου ΚΕΣΥ  Β΄ Αθήνας 

Χατζοπούλου Μαριάννας ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής. 

 

Και στις δύο συναντήσεις ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. 

“Ο Περικλής» καταθέσαμε  τις πάγιες θέσεις του Συλλόγου μας σε ότι αφορά την αντίθεσή μας 

στην εφαρμογή του νόμου 4547/2018. 

 

Συγκεκριμένα,  αναπτύξαμε τους προβληματισμούς μας σε ότι αφορά την λειτουργία και 

τον ρόλο του  νέου θεσμού των Σχολικών Συντονιστών και κατά πόσο αυτός θα σταθεί 

υποστηρικτικά απέναντι στους μάχιμους εκπαιδευτικούς, μακριά από αυθαίρετες παρεμβάσεις, 

και τιμωρητικές αξιολογήσεις του παιδαγωγικού τους έργου. 
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Τονίσαμε στα μέλη του 2ου ΠΕΚΕΣ την κάθετη αντίθεση του Συλλόγου μας στην 

οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής και εδραίωσης της «αυτοαξιολόγησης» των σχολικών 

μονάδων και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. 

Σχετικά με την συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας των τριμελών ομάδων 

εκπαιδευτικής υποστήριξης, δηλώσαμε ότι τις βλέπουμε ως ξεκάθαρες προσπάθειες για την 

εδραίωση κουλτούρας αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών.  

 

Τα  μέλη του 2ου ΠΕΚΕΣ  Αττικής,  μας ανέφεραν  ότι ο νέος θεσμός των σχολικών 

συντονιστών θα έχει χαρακτήρα κυρίως υποστηρικτικό των προσπαθειών των 

εκπαιδευτικών και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν οι σχολικοί συντονιστές, ενώ για το θέμα των 

τριμελών ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης που αφορά κυρίως τα ΚΕΣΥ και τη λειτουργία τους, 

τονίστηκε ότι κατανοούν τις ανησυχίες και τις αγωνίες των εκπαιδευτικών. 

Γι αυτό θα ήταν καλό να μη γίνεται τίποτα περισσότερο από αυτά που προβλέπονται από 

το επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της Γενικής Αγωγής, πλην όμως θα πρέπει να βρεθεί 

ένας τρόπος «διαχείρισης» - εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου (4547/2018) και σε αυτό 

επιθυμούν να συμβάλλουν με κάθε δυνατό υποστηρικτικό τρόπο. 

 

 Οι σχολικοί συντονιστές μας περιέγραψαν τις αδυναμίες και ελλείψεις που 

αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (απουσία κατάλληλου κτιρίου, ικανού 

αριθμού υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης, έλλειψη τηλεφωνικών γραμμών, υπολογιστών, 

έλλειψη πόρων κ.λπ.). 

 

Στην συνάντησή μας με την Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ της Β΄ Αθήνας Χατζοπούλου 

Μαριάννα, για το ζήτημα της σύστασης και λειτουργίας των  τριμελών ομάδων 

εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του νόμου 4547/2018, εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή 

μας στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο νόμος τα προβλήματα των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

 

Τονίσαμε ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε τη μεταφορά ευθυνών και αρμοδιοτήτων που 

δεν ανήκουν στους εκπαιδευτικούς (δασκάλους/-ες) της Γενικής Αγωγής. 

 

Παράλληλα δηλώσαμε ξεκάθαρα από την πλευρά μας ότι στο πλαίσιο των αποφάσεων 

του Συλλόγου μας και της ΔΟΕ δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα περισσότερο, για το θέμα αυτό, 

από αυτό που ήδη κάναμε, δηλ. συνέχιση της διαδικασίας παραπομπής των παιδιών που το 

έχουν ανάγκη για αξιολόγηση στο ΚΕΣΥ, χωρίς βραχυπρόθεσμα εξατομικευμένα 

προγράμματα και χωρίς καμία επιπλέον πρωτοβουλία από αυτές που ήδη παίρναμε και 

προβλέπονται από το επιστημονικό πλαίσιο της Παιδαγωγικής επιστήμης της Γενικής αγωγής.  

 

Η προσπάθεια άλλωστε του ΥΠΕΘ σε ότι αφορά το ζήτημα της σύστασης και λειτουργίας 

των τριμελών ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης, τονίσαμε ότι μας δίνει την αίσθηση ότι γίνεται 

για περαιτέρω «εξοικονόμηση» θέσεων και πόρων, αφού έτσι θα επιχειρηθεί η περικοπή 

θέσεων εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, και επίσης  θα μεταφερθεί  στις πλάτες των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων ένα μεγάλο κομμάτι του έργου των ήδη 

υποστελεχωμένων και εν πολλοίς ανύπαρκτων  ΚΕΣΥ. (στη Β΄Δ/νση Π. Ε. Αθήνας λειτουργεί 

μόνο το ένα από τα δύο ΚΕΣΥ που προβλέπονται από το νόμο 4547/2018).  

 



Η Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ της Β΄ Αθήνας για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και 

για το θέμα των τριμελών επιτροπών των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης, μας ανέφερε τα 

εξής: 

 

Η λειτουργία  του 2ου ΚΕΣΥ μέχρι την εγκατάστασή του σε μόνιμη έδρα και την 

στελέχωσή του με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό,  παραμένει ανενεργή. Το διοικητικό 

και Παιδαγωγικό του έργο υποστηρίζεται προσωρινά από το 1ο ΚΕΣΥ. 

 

Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για αδυναμίες και ελλείψεις ως προς τη λειτουργία 

μόνο, αλλά και για ανυπαρξία χώρου στέγασης! 

Μέχρι τη στέγαση και στελέχωσή του, όλες τις αιτήσεις Γονέων για γνωματεύσεις, οι 

οποίες έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, παραλαμβάνονται  και αξιολογούνται από  το 1ο ΚΕΣΥ. 

 

Η διαδικασία εξέτασης αιτήματος για γνωμάτευση μέχρι νεωτέρας θα γίνεται με τον ίδιο 

τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. 

 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα ζητείται από το ΚΕΣΥ Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα 

Εξατομικευμένης Παρέμβασης, αλλά μόνο Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση και αναφορά 

σε οποιαδήποτε άλλα  υποστηρικτικά μέτρα  έχουν τυχόν ληφθεί. 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι η εγκύκλιος 220703/Δ3Του Υπουργείου Παιδείας, που 

απεστάλη  σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλώντας  τους Συλλόγους 

Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο 

άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση, 

παραμένει ανενεργή μέχρι νεωτέρας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι τα τελευταία 

χρόνια στο ΥΠΕΘ όλα γίνονται βιαστικά και χωρίς κανένα προγραμματισμό. 

 

 

Οι συναντήσεις έκλεισαν με την συμφωνία  από όλες τις πλευρές ότι είναι αναγκαίος ο  

διάλογος και οι επαφές μεταξύ των μελών του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας, και 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”,  με στόχο την ανάδειξη και επίλυση των 

προβλημάτων που ταλανίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα. 

  

 

 


