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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 γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Αρχζσ Μάρτθ και προςλαμβάνονται ακόμα αναπλθρωτζσ/τριεσ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ, 

τα τμιματα ζνταξθσ και τα ΜΕΑΕ όταν οι ανάγκεσ είναι επείγουςεσ από τθν αρχι τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. Κανζνα απολφτωσ εκπαιδευτικό επιχείρθμα δεν υπάρχει για να εξθγιςει τθν 

κακυςτζρθςθ τόςων μθνϊν αλλά και τθ μονιμοποίθςθ μιασ ςυνκικθσ βακιάσ αντιπαιδαγωγικισ 

και αποκλειςτικά μνθμονιακισ! Αρχζσ Μάρτθ (3 και 10/3) προςλιφκθκαν αναπλθρϊτριεσ/εσ 

ειδικισ αγωγισ! Αρχζσ Μάρτθ, ςε δυο-τρεισ μακθτζσ/τριεσ ςτθν Α’ Ακινασ κα αυξθκοφν οι ϊρεσ 

κάλυψθσ ςε παράλλθλθ ςτιριξθ και από 8 τθν εβδομάδα κα γίνουν ίςωσ 12. Κι αυτό ονομάηεται 

από το Τπουργείο και τθν κυβζρνθςθ μζγιςτθ επιτυχία! τθν Α’ Ακινασ, τθν επιλογι των παιδιϊν 

που κα αυξθκοφν οι ϊρεσ κάλυψθσ τουσ πραγματοποιοφν οι ςχολικοί ςφμβουλοι ςε ςυνεργαςία 

με τον διευκυντι εκπαίδευςθσ.   

Με τισ μεκόδουσ τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των προθγοφμενων ΝΔ-ΠΑΟΚ 

με όλεσ τουσ τισ εκδοχζσ, θ ειδικι αγωγι μετατράπθκε ςε υποςτθρικτικι δομι υπό αίρεςθ και 

υπό κακεςτϊσ εξαίρεςθσ! Γιατί κακιερϊκθκε θ περιοριςμζνθ κάλυψθ των παιδιϊν που 

χρειάηονται παράλλθλθ ςτιριξθ και απαξιϊκθκαν οι αναγκαίεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ με κάκε 

τρόπο! 

ΘΕΜΑΣΑ ΠΤΠΕ 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ τοποκζτθςθσ δφο εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 και ΠΕ06 ςτο 8ο ΔΣ Θλιοφπολθσ 

και ςτο 89ο Ακθνϊν αντίςτοιχα. Οι εκπαιδευτικοί κρίκθκαν υπεράρικμεσ ςτα ςχολεία  7ο 

Θλιοφπολθσ και 105ο Ακθνϊν λόγω επιςτροφισ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ, εκπαιδευτικϊν από άδεια. 

Ικανοποιικθκε θ αίτθςθ απόςπαςθσ δφο εκπαιδευτικϊν ΠΕ60 μετά από αίτθςι τουσ ςτο78ο 

Νθπ. Ακθνϊν και ςτο 5ο Νθπ. Ηωγράφου. 

Παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα όςεσ αιτιςεισ απόςπαςθσ δεν υπιρχε κενό ςτισ περιοχζσ και ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ που ηθτοφςαν. 
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2. υμπλιρωςθ ωραρίου εκπαιδευτικοφ ειδικότθτασ 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ05 με μερικι διάκεςθ από το ΠΥΣΔΕ Α’ Ακινασ για αυτό το 

ςκοπό, μετά από αίτθςι τουσ, διατζκθκαν για 8 ϊρεσ ςτο 54ο ΔΣ Ακθνϊν και 8 ϊρεσ ςτο 55ο 

αντίςτοιχα, οι δφο πρϊτοι, για τθν κάλυψθ των ωρϊν εκπαιδευτικοφ που ζχει μειωμζνο ωράριο ωσ 

αιρετόσ ΑΠΥΣΠΕ και ο τρίτοσ για 8 ϊρεσ ςτο 1ο ΔΣ Ακθνϊν και για 2 ϊρεσ ςτο 4ο ΔΣ Ακθνϊν για τθν 

κάλυψθ των ωρϊν τθσ εκπαιδευτικοφ που αποςπάςτθκε ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου. 

3. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν δζκα πζντε (15) αιτιςεισ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου οι οποίεσ είχαν όλα τα 

δικαιολογθτικά που απαιτεί ο νόμοσ. ΠΕ70 από 12ο ΔΣ Βφρωνα, 25ο και 173ο ΔΣ Ακθνϊν, 8ο 

Ηωγράφου,  30ο ΔΣ Ακθνϊν με απόςπαςθ ςτο ΠΤΔΕ, 2ο Θλιοφπολθσ με απόςπαςθ ςτο ΙΕΠ, 3κζςιο 

Πειραματικό Ακθνϊν, 2ο ΔΣ Φιλαδζλφειασ με απόςπαςθ ςτθν Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., 4ο Ειδικό Ακθνϊν, 

ΠΕ60.50 από το 130ο Νθπ. Ακθνϊν και ΠΕ11 από 62ο και 49ο ΔΣ Ακθνϊν. Οι άδειεσ ιςχφουν από τθν 

θμερομθνία τθσ αίτθςθσ των ςυναδζλφων. Όςοι ςυνάδελφοι/ιςςεσ επικυμοφν να λάβουν άδεια, 

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

πρόβλθμα κατά τθν πλθρωμι τουσ. 

4. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ τίτλων αναπλθρωτϊν  

Αναγνωρίςτθκαν οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν και ζγιναν δεκτζσ οι αιτιςεισ ςυνάφειασ 

μεταπτυχιακϊν τίτλων για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. Δεν αναγνωρίςτθκε ςε εκπαιδευτικό ΠΕ70 

για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ που αποκτικθκε μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, 

και ςε εκπαιδευτικό ΠΕ18 γιατί το τμιμα Θεάτρου Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του ΑΠΘ απάντθςε 

αρνθτικά ςε ερϊτθμα που απεφκυνε θ Διεφκυνςθ ΠΕ Α’ Ακινασ ςχετικά με τθν κατοχι 

μεταπτυχιακοφ τίτλου από τθν εκπαιδευτικό. 

5. Χοριγθςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου  

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια μεταπτυχιακϊν τίτλων ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 από 12ο Ηωγράφου, 8ο 

Βφρωνα, 16ο Γαλατςίου, ΠΕ70 ειδικισ από 20 Ακθνϊν,ΠΕ60 από 3ο Νθπ. Θλιοφπολθσ, ΠΕ07 ςτθ 

Διάκεςθ, ΠΕ06 5ο Φιλαδζλφειασ 

6. Ανάκλθςθ απόφαςθσ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ και νζα προκιρυξθ  

Ζγινε δεκτι θ αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ60 για ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ για κατ’ οίκον 

διδαςκαλίασ ςτθν ίδια και προκθρφχκθκε εκ νζου θ κζςθ.  

7. Αλλαγι κακθκόντων 

Εγκρίκθκε ομόφωνα θ ανάκεςθ διοικθτικοφ ζργου ςε εκπαιδευτικό ΠΕ60, κατόπιν αίτθςισ τθσ, 

θ οποία ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ. 

8. Αναπλιρωςθ προϊςταμζνων νθπιαγωγείων 

Ζγινε αναπλιρωςθ δφο προϊςταμζνων νθπιαγωγείων λόγω παραίτθςθσ προϊςταμζνθσ που 

ζκανε δεκτι το ΑΠΥΣΠΕ και λόγω αναρρωτικισ που ξεπερνά τισ 30 θμζρεσ.  

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, Εκπαιδευτικι  Παρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Ακθνών, 
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


