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Θέμα: «Προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία» 

 
Θεσσαλονίκη, 28/09/2016 

Αξιότιμε κε υπουργέ,  

Με το παρόν απευθυνόμαστε σε εσάς για να σας ενημερώσουμε για το σοβαρό θέμα των 

προσλήψεων των εκπαιδευτικών με αναπηρία και ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για 

την αδικία που υφίσταται εις βάρος των εκπαιδευτικών με αναπηρία.  

Ο νόμος 3699/2008 όριζε τον πίνακα Α’ στον οποίο άνηκαν οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία 

και προσλαμβάνονταν με ποσόστωση 20% επί των προσλήψεων. Αυτή η ρύθμιση έδινε το 

δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να 

εντάσσονται ομαλά στην κοινωνία.  

Με την υπουργική απόφαση 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014τ.Β) ορίστηκαν 

τα παρακάτω: 

1)Δόθηκε προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς απόφοιτους ειδικής εκπαίδευσης ΠΕ 71 

2)Καταργήθηκε ο πίνακας Α’ και δόθηκαν κάποια μόρια στους εκπαιδευτικούς  με 

αναπηρία (3 ή 4 ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας) 

3)Θεσπίστηκε ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες: α) παραπληγία β)κώφωση γ)τύφλωση από τις δομές της παράλληλης στήριξης 

και από τα ΚΕΔΔΥ.  

Επίσης, είναι δεδομένο ότι  λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία, έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συγκεκριμένες περιοχές 

στις οποίες μπορούν να εργαστούν. Πολλοί από εμάς πρέπει να είμαστε κοντά σε 

νοσοκομεία, κέντρα φυσικοθεραπείας, τρίτα πρόσωπα που μας βοηθούν στην 

καθημερινότητά μας κ.α.  

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία να οδηγούνται  

στην ανεργία και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Πρέπει εδώ να σταματήσει ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία! Ζητάμε να 

εργαστούμε με αξιοπρέπεια και να σταματήσει η κυβέρνηση να βάζει επιπλέον εμπόδια 

στη ζωή μας.  

Κύριε υπουργέ, ζητάμε την παρέμβαση σας όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών με αναπηρία στην  Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, υλοποιώντας τις 



δεσμεύσεις σας που είναι επανειλημμένα διατυπωμένες προς το εν λόγω θέμα, το οποίο 

εσείς υπερασπιστήκατε ως αντιπολίτευση. 

1) Άμεση επαναφορά του πίνακα Α’ 

2) Ποσόστωση 10 % επί των προσλήψεων στην γενική αγωγή  για όλους τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν αναπηρία από 67% και άνω. 

 

Για το τρέχον σχολικό έτος: 

Έχει πραγματοποιηθεί ήδη η α’ φάση ειδικής αγωγής σε Τ.Ε. και ΣΜΕΑΕ. Καθώς επίσης και 

η α’ φάση παράλληλης στήριξης. Έχουν απομείνει 266 ΠΕ71 (κατά προσέγγιση). Αυτό 

σημαίνει ότι αν γίνει πρώτα η β’ φάση ειδικής αγωγής και μετά η β’ φάση παράλληλης, θα 

προσληφθούν οι ΠΕ71 σε ΤΕ και ΣΜΕΑΕ και οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία θα μείνουν 

άνεργοι , αφού αποκλείονται από την παράλληλη στήριξη.   

Συμπερασματικά, δυο είναι οι τρόποι για να εργαστούν φέτος οι εκπαιδευτικοί με 

αναπηρία: 

1) Πρώτα να τρέξει η β’ φάση παράλληλης ώστε να απορροφηθούν οι 

εναπομείναντες ΠΕ71 και μετά η β’ φάση ειδικής αγωγής ώστε να προσληφθούν 

οι ΠΕ70.50 με αναπηρία σε Τ.Ε. και ΣΜΕΑΕ 

2) Αν αυτό είναι αδύνατον, να ελέγξετε τις περιοχές προτίμησης των εκπαιδευτικών 

με αναπηρία που αποκλείονται από την παράλληλη (άλλωστε είμαστε πολύ 

λίγοι), να κρατήσετε τα συγκεκριμένα κενά ώστε να προσληφθούμε στη γ’ φάση 

σε Τ.Ε. και ΣΜΕΑΕ. 

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για το αυτονόητο! Για μια θέση εργασίας σε ανθρώπους 

που παλεύουν καθημερινά για την διαβίωσή τους και έχουν ανάγκη την ομαλή ένταξη στην 

κοινωνία, τις χρηματικέ απολαβές ώστε να καλύψουν την ιατρική και φαρμακευτική τους 

περίθαλψη,  καθώς επίσης και την ασφάλεια σε κρατικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  

Με εκτίμηση 

Εκπαιδευτικοί με αναπηρία 

1) Σπάσου Γεωργία ΠΕ 70.50   

2) Αρβανίτης Βασίλειος ΠΕ70.50 

3) Καραγιάννης Κοσμάς ΠΕ 03.50 

4) Μαυρακάκη Ελένη ΠΕ 4.04 

5) Σουζάνα Σιάπκα ΠΕ 23 

6) Αθανασοπούλου Ευφροσύνη ΠΕ 23 

7) Μπαξεβάνη Άννα ΔΕ 01 



8) Φραγκιαδάκη Μαρίζα ΠΕ 70.50 

9) Κορίτου –Χαρίτου Παγωνίτσα ΠΕ 70 

10) Βογιατζίδης Αναστάσιος ΠΕ 02.50 

11) Καραμπουρνιώτη Μαρία ΠΕ 06 

12) Πηγάση Νικολέττα ΠΕ 70.50 

13) Μουρατίδης Δημήτρης ΠΕ 02.50 

14) Σατήρη Ειρήνη ΠΕ 20 

15) Πανταζή Βασιλική ΠΕ 2.50 

16) Παντελίδης Αναστάσιος Πε 70.50 

17) Σίσκος Βασίλειος ΠΕ 03 

18) Λουμπρίνης Γεώργιος ΠΕ 03.50 

19) Νάτσιου Αγάθη  

20) Παρασκευή Τασούλα Ειρήνη ΠΕ 01.50 

21) Ζωλότα Γεωργία ΠΕ 70.50 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

-Ε.Σ.Α.μεΑ 
-Συνήγορος  του πολίτη 
-Διαδικτυακή ομάδα “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ". 
-Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
(Π.Σ.Α.Ε.Π) 
-Μέλη της ΔΟΕ 
-Μέλη της ΟΛΜΕ 
 


