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ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ-ΚΙΝΗΕΙ-ΤΠΕΙΡΩΕΙ 
 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 

Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών εξυπθρετιςεων. 

Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάζια τησ αντιεκπαιδευτικθσ πολιτικθσ!!! 

 

13/1/2017 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Νο 1 
 Για πράξθ 1θ ΠΤΠΕ (13/1/2017) 

Συνεδρίαςε τθν Παραςκευι 13/1/2017 το ΠΥΣΠΕ Α’ Ακινασ.  

Στθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ δθλϊςαμε ότι θ παρουςία μασ ςτο Τπθρεςιακό υμβοφλιο και θ 

ςυμμετοχι μασ ςτα όργανα αυτά ζχει ωσ ςκοπό τθν υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν, ςυνδικαλιςτικϊν 

δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν, των μορφωτικϊν, εκπαιδευτικϊν δικαιωμάτων και αναγκϊν των 

μακθτϊν και τθσ δθμόςιασ, δωρεάν εκπαίδευςθσ.  

Δεν ςυνδιαχειριηόμαςτε τθν κυβερνθτικι, αντιεκπαιδευτικι πολιτικι. Το ΠΥΣΠΕ είναι 

αναπόςπαςτο τμιμα του κρατικοφ μθχανιςμοφ, κομμάτι εφαρμογισ και εμβάκυνςθσ αυτισ τθσ 

πολιτικισ.  

Δεςμευόμαςτε από τισ αρχζσ και τισ κζςεισ του μαχόμενου εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, των 

Εκπαιδευτικϊν ωματείων και των Παρεμβάςεων-Κινιςεων-υςπειρϊςεων όπωσ αυτζσ 

κατατζκθκαν και κατατίκονται μζςω των δθμόςιων ανακοινϊςεων.  

Με τθ ςυμμετοχι μασ ςτο Τπθρεςιακό υμβοφλιο ζχουμε ςτόχο τθν αποκάλυψθ κάκε πτυχισ 

τθσ λειτουργίασ του ΠΤΠΕ, τθν απόκρουςθ, αποτροπι και το μπλοκάριςμα κάκε αντεργατικισ, 

αντιεκπαιδευτικισ προςπάκειασ τθσ διοίκθςθσ μζςα από τθν ενεργοποίθςθ του ίδιου του μαηικοφ 

κινιματοσ. Ο/Η αιρετόσ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςε αυτό, δεν είναι γρανάηι τθσ διοίκθςθσ οφτε 

ο άνκρωποσ των προςωπικϊν εξυπθρετιςεων οφτε μοναχικι φωνι αντίςταςθσ  απζναντι ςτθν 

αντιεκπαιδευτικι πολιτικι. Γι’ αυτό και ο/θ αιρετόσ εκπρόςωποσ ενθμερϊνει για όλα και 

ταυτόχρονα ςυμβάλει ςτθν οργάνωςθ τθσ αγωνιςτικισ απάντθςθσ των εργαηόμενων ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ, του μοναδικοφ τρόπου για τθ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων, όπωσ ζχει 

αποδείξει θ εμπειρία τόςων χρόνων. Τπεραςπιηόμαςτε τισ αποφάςεισ των Γενικϊν υνελεφςεων 

των εκπαιδευτικϊν μπλοκάροντασ  μαηί  με τα Εκπαιδευτικά ωματεία ακόμα και το νομικό 

πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία αυτϊν των οργάνων. Νόμιμα είναι τα δικαιϊματα και οι ανάγκεσ 

των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν, τθσ εργαηόμενθσ πλειοψθφίασ και όχι οι πολιτικζσ του 

υπουργείου και τθσ κυβζρνθςθσ όποια κι αν είναι αυτι.  
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Με βάςθ τα παραπάνω ηθτιςαμε: 

 Να υπάρχει πάντα δθμοςιοποίθςθ όλων των πράξεων τθσ διοίκθςθσ και του Υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου μζςω και τθσ Ιςτοςελίδασ και να ενθμερϊνονται όλεσ οι Σχολικζσ Μονάδεσ από τθν 

Υπθρεςία.  

 Να αναρτϊνται και να επικαιροποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ όλα τα κενά 

όλων των ειδικοτιτων χωρίσ καμία εξαίρεςθ, τα μόρια των εκπαιδευτικϊν και θ ςειρά προτίμθςθσ 

τουσ ϊςτε να υπάρχουν ςυνκικεσ διαφάνειασ και ιςονομίασ ςε όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και 

τισ πράξεισ μονίμων και αναπλθρωτϊν ςυναδζλφων/ουςϊν. Οι αποφάςεισ που αφοροφν 

τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν μονίμων ι αναπλθρωτϊν να ζρχονται προσ ζγκριςθ ςτο ΠΥΣΠΕ και να 

μθν αποφαςίηονται μονομερϊσ από το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

Με βάςθ τα παραπάνω και εν αναμονι των προςλιψεων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

ηθτιςαμε να αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα και να επικαιροποιοφνται τα κενά που υπάρχουν αυτι τθ 

ςτιγμι ςτθν Α’ διεφκυνςθ κακϊσ και τα μόρια και οι δθλϊςεισ προτίμθςθσ όςων αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν προςλθφκοφν τελικά και θ τοποκζτθςι τουσ να γίνει ςε ςυνεδρίαςθ του 

Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου. Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ διλωςε ότι τα κενά κα αναρτθκοφν ςτα 

γραφεία τθσ Α’ διεφκυνςθσ, θ τοποκζτθςθ των αναπλθρωτϊν κα γίνει με βάςθ τα μόρια τουσ και τισ 

αιτιςεισ προτίμθςισ τουσ από τον ίδιο. 

 

Σο ΠΤΠΕ ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι του ςυηιτθςε τα παρακάτω κζματα: 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 
 

Εγκρίκθκαν ομόφωνα 8 αιτιςεισ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων. 

Μεταφζρκθκαν ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ 6 αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ070 με το αιτιολογικό από 

τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για τθν αντικατάςταςι τουσ ςτα 

ςχολεία που υπθρετοφν. Καταψιφιςα τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ γιατί υπάρχουν 

κενά ςτισ περιοχζσ που αιτοφνται και υποςτιριξα να γίνουν δεκτζσ όλεσ οι αιτιςεισ απόςπαςθσ. 

Ειδικά τϊρα, που ζγιναν 12 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν δαςκάλων, υπάρχει θ δυνατότθτα να 

ικανοποιθκοφν οι αποςπάςεισ και να καλυφκοφν τα αντίςτοιχα κενά, αφοφ ρωτθκοφν οι 

ςυνάδελφοι και ενθμερωκοφν για το χρονικό διάςτθμα των κενϊν. 
 

2. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν 7 αιτιςεισ ςυναδζλφων/ουςϊν που ζφερε θ υπθρεςία προσ ζγκριςθ γιατί είχαν 

προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Οι άδειεσ ιςχφουν από τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ των ςυναδζλφων. Όςοι ςυναδζλφιςςεσ/οι επικυμοφν να λάβουν άδεια, χρειάηεται να 

κατακζτουν τθν αίτθςθ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου, για να μθν υπάρχει πρόβλθμα 

κατά τθν πλθρωμι τουσ. 
 

3. Αναπλιρωςθ Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων 

Τοποκετικθκαν 2 αναπλθρϊτριεσ προϊςταμζνεσ νθπιαγωγείων. Στο ζνα νθπιαγωγείο γιατί θ 

προϊςταμζνθ απουςιάηει για διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ μινα και ςτο άλλο γιατί θ προϊςταμζνθ 

απαλλάχκθκε με αίτθςι τθσ και ζγινε δεκτι θ μοναδικι αίτθςθ για τθν αναπλιρωςθ τθσ κζςθσ. 

 

 



4. υμπλιρωςθ ωραρίου εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων 

Τοποκετικθκαν 3 εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων ςε δεφτερο ςχολείο ο κακζνασ για ςυμπλιρωςθ 

του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου. Πάγια κζςθ των Εκπαιδευτικϊν Σωματείων και του μαχόμενου 

εκπαιδευτικοφ κινιματοσ είναι να μθν υποχρεϊνονται οι εκπαιδευτικοί να καλφπτουν το διδακτικό 

τουσ ωράριο ςε πολλά ςχολεία γιατί αυτό δθμιουργεί μεγάλα εμπόδια ςτο παιδαγωγικό τουσ ζργο 

και ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςφνολο τθσ ηωισ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 

Ρέππα Ντίνα, τακτική εκπρόσωπος, τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com 

Γεωργιόποσλος Γιώργος, αναπληρωματικός, τηλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com 
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