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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! 

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ 

1. Για τθν ώρα τθσ ςίτιςθσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα 

Το ΥΠΕΘ κα ικελε πολφ να πάρει πίςω τθν ϊρα τθσ ςίτιςθσ αλλά δεν είναι κακόλου εφκολο 

γιατί μετά από τον αγϊνα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, υποχρεϊκθκε μόλισ πριν λίγουσ μινεσ να 

τθν ςυμπεριλάβει ςτο ΠΔ79. Η διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ που ςτάλκθκε ςτα ςχολεία δεν είχε οφτε 

νομικι βάςθ μια και ςτο ΠΔ79 υπάρχει αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοθμζρου όπου 

περιλαμβάνει 1θ, 2θ, 3θ ϊρα. Ζτςι, το ΥΠΕΘ υποχρεϊκθκε ςε νζα διόρκωςθ. Το ςίγουρο είναι ότι 

φζτοσ που υπολογίςτθκε θ ϊρα τθσ ςίτιςθσ, αποκαλφφκθκε ότι ο ςυνολικόσ κλεμμζνοσ χρόνοσ 

αφοροφςε τισ προςλιψεισ πολλϊν εκατοντάδων εκπαιδευτικϊν. Κι αυτό ανθςυχεί το ΥΠΕΘ που 

προςπακεί να βρει τρόπο να τθν κόψει. Γνωρίηει όμωσ, ότι οι εκπαιδευτικοί δε κα παραχωριςουν 

αυτό που κατακτιςαν και δικαιοφνται!  

2. Τάξεισ Υποδοχισ 

Δυο μινεσ μετά τθν ζναρξθ των ςχολείων και μετά από τρεισ κινθτοποιιςεισ και πολλζσ 

καταγγελίεσ Εκπαιδευτικϊν Σωματείων, Συλλόγων Γονζων και Ενϊςεων και αφοφ εκτζκθκε 

ανεπανόρκωτα το Υπουργείο, θ κυβζρνθςθ και ο πρωκυπουργόσ προςωπικά γιατί τθν ίδια 

ςτιγμι που κατάγγελλε το ρατςιςμό, άφθνε αβοικθτα τα προςφυγόπουλα και τα ςχολεία, εδζθςε 

το ΥΡΡΕΘ και προςζλαβε αναπλθρωτζσ για τισ τάξεισ υποδοχισ. Στθν Α’ Ακινασ προςλιφκθκαν 87 

αναπλθρωτζσ για το λόγο αυτό. Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των δθλϊςεων, Δευτζρα 13/11, οι 

εκπαιδευτικοί κα τοποκετθκοφν ςτα ςχολεία με μονοπρόςωπθ απόφαςθ διευκυντι εκπαίδευςθσ 

και με βάςθ μόρια και κοινωνικά κριτιρια, όπωσ ορίηει θ νομοκεςία. Ο αρικμόσ των προςλιψεων 

αποδεικνφει ότι είχαν απόλυτο δίκιο τα εκπαιδευτικά ςωματεία όταν ηθτοφςαν 100 δαςκάλουσ για 

τάξεισ υποδοχισ!  

Τα κενά είναι: 

ΔΣ/κενό       

1ο Ακ. 1 20ο Ακ. 1 36ο Ακ. 2 54ο Ακ. 2 76ο Ακ. 1 96ο Ακ. 1 128ο Ακ. 1 

2ο Ακ. 1 21ο Ακ. 2 38ο-120ο/1 56ο Ακ. 1 77ο Ακ. 1 99ο Ακ. 3 130ο Ακ. 1 

4ο Ακ. 1 22ο Ακ. 1 39ο Ακ. 1 61ο Ακ. 1 79ο Ακ. 1 104ο Ακ. 1 132ο Ακ. 2 
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8ο Ακ. 1 23ο Ακ. 2 41ο Ακ. 1 62ο Ακ. 1 81ο Ακ. 1 105ο Ακ. 1 135ο Ακ. 1 

10ο Ακ. 1 24ο Ακ. 1 44ο Ακ. 2 63ο Ακ. 1 85ο Ακ. 1 106ο Ακ. 1 137ο Ακ. 1 

11ο Ακ. 1 26ο Ακ. 2 48ο Ακ. 1 64ο Ακ. 2 86ο Ακ. 1 108ο Ακ. 1 149ο Ακ. 1 

12ο Ακ. 1 31ο Ακ. 1 49ο Ακ. 2 65ο Ακ. 1 87ο Ακ. 2 109ο Ακ. 1 150ο Ακ. 1 

16ο Ακ. 1 32ο Ακ. 1 50ο Ακ. 1 66ο Ακ. 1 92ο Ακ. 1 112ο Ακ. 2 162ο Ακ. 1 

17ο Ακ. 1 34ο Ακ. 1 51ο Ακ. 1 67ο Ακ. 1 93ο Ακ. 1 117ο Ακ. 1 165ο Ακ. 1 

18ο Ακ. 1 35ο Ακ. 1 52ο Ακ. 2 72ο Ακ. 1 94ο Ακ. 1 127ο Ακ. 1 170ο Ακ. 1 

4ο Δάφ. 1 3ο Ν.Φ. 1 5οΖωγρ.1     

 

3. Ραράλλθλθ ςτιριξθ  

Συνεχίηεται ςτο αμείωτο, ο εμπαιγμόσ και θ παρανομία του ΥΠΕΘ να μθν προςλαμβάνει τον 

αναγκαίο αρικμό εκπαιδευτικϊν παράλλθλθσ ςτιριξθσ για τα παιδιά που ζχουν ζγκριςθ πλιρουσ 

παράλλθλθσ και να οδθγοφμαςτε να μοιράηεται ζνασ εκπαιδευτικόσ ςε 4 και 5 μακθτζσ/τριεσ, για 

λίγεσ ϊρεσ ςε κάκε παιδί! Συνολικά ςτθν Α’ Ακινασ 410 μακθτζσ/τριεσ χριηουν πλιρουσ 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ ενϊ οι προςλιψεισ καλφπτουν μόλισ το 40% των αναγκϊν. Γι’ αυτό άλλωςτε, 

ενϊ οι προςλιψεισ ζχουν γίνει από τισ 2/11, δε ζχουν ακόμα τοποκετθκεί. Ο διευκυντισ 

εκπαίδευςθσ τθσ Α’ Ακινασ ενθμζρωςε ότι κα ξαναμοιραςτοφν όλεσ οι παράλλθλεσ παλιζσ και 

καινοφριεσ με διαίρεςθ του αρικμοφ των μακθτών/τριών με τον αρικμό των αναπλθρωτών που 

ζχουν προςλθφκεί κι ζτςι κα βγουν οι ώρεσ που κα αντιςτοιχοφν ςε κάκε παιδί. Αναμζνεται 

Δευτζρα-Τρίτθ 13-14/11, να δοκοφν οι ομάδεσ ςχολείων και να τοποκετθκοφν οι ςυνάδελφοι 

αναπλθρωτζσ/τριεσ.  
 

Β’φάςθ ΡΕ71/ΡΕ70.50 ΡΕ61/ΡΕ60.50 

 74 8 

Α’ φάςθ ΡΕ71/ΡΕ70.50 ΡΕ61/ΡΕ60.50 

 88 7 

ΣΥΝΟΛΟ 162 15 

 

Είναι φανερό ότι κα ξαναγίνουν τα ίδια που ζγιναν τον Σεπτζμβριο. Ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ ςε 3 

παιδιά ςτο ίδιο ι ςε διαφορετικά ςχολεία (το Σεπτζμβριο μζχρι και ςε 5 παιδιά ενόσ ςχολείου και 

ζνασ εκπαιδευτικόσ  για 5 παιδιά ςε 5 διαφορετικά ςχολεία). Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ είναι αδφνατο 

οι ςυνάδελφοι να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ τουσ ενώ οι 

μακθτζσ ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχουν παράλλθλθ ςτιριξθ.  

Η αντιεπιςτθμονικι, ζξω από τα όρια τθσ λογικισ, τακτικι του υπουργείου ζχει ωσ αποκλειςτικό 

ςτόχο να υλοποιιςει τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ του μζςω των περικοπϊν κζςεων εργαςίασ, 

πλιττει καίρια μια μερίδα μακθτϊν, και τισ οικογζνειεσ τουσ, οδθγϊντασ τουσ για μια ακόμθ φορά 

να καταφφγουν ςτθν ιδιωτικι ςτιριξθ, πλθρώνοντασ από τθν τςζπθ τουσ για παροχζσ που όφειλε 



να προςφζρει δωρεάν το κράτοσ και ειςάγοντασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ τθν αναςφάλιςτθ 

εργαςία. 
 

4. Κενά Δθμοτικών και Νθπιαγωγείων: Με αλχθμίεσ εμφανίηονται και εξαφανίηονται!  

ΡΕ70/ΡΕ60 

Ανζλαβαν υπθρεςία 12 αναπλθρωτζσ ΠΕ70 και 3 αναπλθρωτζσ ΠΕ60. Αυτοί τοποκετικθκαν 

και ςτα μοναδικά κενά που τουσ δόκθκαν: 

ΠΕ60: 6ο Νθπ. Βφρωνα, 4ο Νθπ. Υμθττοφ, 118 Νθπ. Ακθνϊν 

ΠΕ70: 17ο Ακθνϊν, 24ο Ακθνϊν, 33ο Ακθνϊν, 56ο Ακθνϊν, 59ο Ακθνϊν, 66ο Ακθνϊν, 139ο 

Ακθνϊν, 162ο Ακθνϊν (2), 12ο Γαλατςίου, 6ο Ν. Φ., 7ο Ν. Φ. 

Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ δεν ζδωςε όλα τα κενά των ΔΣ, για μια ακόμα φορά, κάνοντασ 

αυκαιρεςίεσ ςε βάροσ των Δθμοτικών Σχολείων (56ο, 63ο, 2ο Ν.Χ. κ.ά.). Ειδικά, ςτο 56ο ΔΣ δεν 

τοποκετεί ζναν ακόμα εκπαιδευτικό για να χωριςτεί το τμιμα τθσ Α’ Δθμοτικοφ, ενϊ ζχει όλα τα 

ςτοιχεία που απαιτεί ο νζοσ νόμοσ τθσ ειδικισ αγωγισ και ζχει τθν ζγκριςθ του Συμβοφλου Γενικισ 

και Ειδικισ Αγωγισ. Η δικαιολογία ότι δεν ζχει ζρκει ακόμα θ ζγκριςθ του περιφερειακοφ είναι 

τουλάχιςτον αςτεία. Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ λειτουργεί με δφο μζτρα και ςτακμά 

αντιμετωπίηοντασ άνιςα τισ ςχολικζσ μονάδεσ. Ζτςι, προνόθςε και κάλυψε με αναπλθρωτι, κενό 

ΠΕ70 ενϊ δεν ιταν ακόμα κενό γιατί δεν είχαν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςτο ΑΠΥΣΠΕ Αττικισ 

ςχετικά με τθν απόςπαςι δαςκάλου. Εκεί όμωσ, θ νομοκεςία γίνεται λάςτιχο. Και δεν είναι θ 

πρϊτθ φορά. Κατ’ επανάλθψθ τα κενά των ςχολείων εμφανίηονται ι εξαφανίηονται ανάλογα με τισ 

άνωκεν εντολζσ, τισ μνθμονιακζσ περικοπζσ και τισ διευκολφνςεισ θμετζρων. Ζτςι, το 4ο 

Ηλιοφπολθσ δεν εμφανιηόταν για καιρό ςτα κενά, ενϊ είχε δάςκαλο αποςπαςμζνο ςτο 

Πανεπιςτιμιο που δεν τον αποδζςμευε ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ. Το ίδιο και ζνα κενό ςτο Ν.Π 

Αγία Σοφία, το οποίο υπάρχει από τθν αρχι τθσ χρονιάσ, ζχει δθλωκεί ςτθ διεφκυνςθ αλλά δεν 

δόκθκε ωσ κενό παρά μόνο τϊρα! Δθλαδι το ςχολείο και οι μακθτζσ του ταλαιπωρικθκαν επί δφο 

μινεσ! Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ όφειλε να μθν επιλζγει τα ςχολεία αλλά να τα καλφπτει όλα με 

ιςότιμο και ιςόνομο τρόπο χωρίσ αυκαιρεςίεσ. Δε είναι δυνατόν να ταλαιπωροφνται παιδιά κι 

εκπαιδευτικοί, να κακυςτεροφν οι τοποκετιςεισ, ακόμα κι όταν ζχουν γίνει προςλιψεισ, για να 

γίνει «τακτοποίθςθ» αυτϊν!  

Καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων και τουσ διευκυντζσ/ντριεσ να δθλώνουν ςτα 

Σωματεία τουσ κάκε κενό που εμφανίηεται είτε αυτό αφορά ολόκλθρο το ζτοσ είτε πολυιμερθσ 

διάρκειασ αναρρωτικζσ. 

κενά ΡΕ70 ολοθμζρου ΡΕ08 ΡΕ16 ΡΕ32 ΡΕ71/70.50 ΡΕ61/60.50 

 3 πρωινά 20 περίπου 12    1    5     250        3 

 

Δεν υπάρχουν κενά ςε ΡΕ60, 05, 06, 07, 01, 60.  

 

5. Χάοσ ςτα προγράμματα των ςχολείων, ςτα μορφωτικά δικαιώματα, ςτισ εργαςιακζσ 

ςυνκικεσ 

Η κάλυψθ των κενϊν ςτα ςχολεία και ειδικά ςτο ολοιμερο πρόγραμμα με ότι περιςςεφει, 

ζχει οδθγιςει ςε χάοσ τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων και τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ των 

εκπαιδευτικϊν. Οι ειδικότθτεσ μετακινοφνται από ςχολείο ςε ςχολείο, τϊρα και δάςκαλοι, οι 

μετακινιςεισ ςε πολλά ςχολεία για λίγεσ ϊρεσ ςτο κακζνα, οι προςλιψεισ πολλϊν αναπλθρωτϊν 

μειωμζνου ωραρίου για πρϊτθ φορά ςτθν Α’ Ακινασ, θ απαξίωςθ του ολοθμζρου με 

περιςςεφματα ωρϊν από το πρωινό πρόγραμμα, θ πολφμθνθ αδυναμία πλιρουσ λειτουργίασ του 



εξαιτίασ των ελλείψεων ςε εκπαιδευτικό προςωπικό είναι μόνο οριςμζνα από τα προβλιματα. Το 

ευζλικτο ςχολείο των μνθμονιακϊν περικοπϊν και τθσ εργαλειοκικθσ του ΟΟΣΑ, των εργαςιακϊν 

ςχζςεων λάςτιχο, τθσ αδιοριςτίασ, τθσ δεξιότθτασ και τθσ πλθροφορίασ, τθσ απαξίασ εργαςιακϊν 

και μορφωτικϊν δικαιωμάτων είναι θ κακθμερινότθτα μασ!  

6. Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ ανατρζπει τον μζχρι τώρα τρόπο λειτουργίασ του ΡΥΣΡΕ 

για να εμποδίςει το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνθμα να παρεμβαίνει 

Μζχρι τϊρα ςτο ΠΥΣΠΕ, δε ςυηθτιόνταν αιτιςεισ που ζρχονταν τθν τελευταία ςτιγμι (εκτόσ 

θμερθςίασ ονομάηονταν) αν ζνα μζλοσ ζκετε κζμα αδυναμίασ ελζγχου και εξακρίβωςθσ ςτοιχείων. 

Αυτό γινόταν για λόγουσ διαφάνειασ και για να ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο τα μζλθ του 

ςυμβουλίου να ελζγχουν όλα τα δεδομζνα, κακϊσ επίςθσ και να ενθμερϊνουν τα ςωματεία για 

κζματα που κα επικυμοφςαν να παρζμβουν και να κατακζςουν τισ κζςεισ του ςυνδικαλιςτικοφ 

κινιματοσ. Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ τθσ Α’ Ακινασ, αποφάςιςε να ανατρζψει τθ μζχρι ςιμερα 

πρακτικι και να περνάει ότι κζλει, όποτε κζλει, χρθςιμοποιϊντασ μάλιςτα και τθ διπλι ψιφο του 

προζδρου όταν δεν ζχει κακαρι πλειοψθφία, ϊςτε να εμποδίςει τον ζλεγχο και τθν παρζμβαςθ των 

ςωματείων! Η δθμοκρατία τελικά είναι επιλεκτικι και ιςχφει όταν βολεφει τθ διοίκθςθ και τθν 

κυβερνθτικι πολιτικι των μνθμονίων, τθσ εργαςιακισ οπιςκοδρόμθςθσ και μορφωτικισ 

απαξίωςθσ! Πςο μασ αφορά κα επαναλάβουμε τισ βαςικζσ μασ αρχζσ κι αυτζσ κα υπθρετιςουμε 

με όποιο τρόπο: 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!  
 

Στο ΡΥΣΡΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 43, Ραραςκευι 10/11/2017, ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 
 

1. Αιτιςεισ απόςπαςθσ εντόσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ απόςπαςθσ του Κουλοφρθ Σπυρίδωνα ΠΕ70 ςτο 7ο ΔΣ Ηλιοφπολθσ, τθσ 

Ευκυμιοποφλου Χρυςοφλασ ΠΕ70 ςτο Ν.Π. Αγ. Σοφία και του Στρατίκθ Ανδρζα ΠΕ11 ςτο 1ο 

Καιςαριανισ. Κατά τθ ςυηιτθςθ των αποςπάςεων καταγγείλαμε ότι τα κενά αυτά υπάρχουν εδϊ και 

καιρό και θ διοίκθςθ αρνοφνταν τθν φπαρξι τουσ (το ζνα μάλιςτα από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ). 

Επιςθμαίνουμε ςτισ/ςτουσ ςυναδζλφιςςεσ/ουσ ότι όποιοσ/α επικυμεί, δικαιοφται, με βάςθ τθν 

μζχρι τϊρα πρακτικι τθσ διοίκθςθσ τθσ Α’ διεφκυνςθσ, να κάνει αίτθςθ απόςπαςθσ οποιαδιποτε 

ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κι αν τθν κατακζςει πριν από ςυνεδρίαςθ του ΠΥΣΠΕ, τότε το 

ΠΥΣΠΕ υποχρεοφται να τθ ςυηθτιςει.  

2. Ρροςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών με απόςπαςθ από άλλα ΡΥΣΡΕ 
 

Τοποκετικθκε θ εκπαιδευτικόσ Μπατςίλα Βαςιλικι ΠΕ70 ςτο 8ο Ν.Φ. γιατί υπιρχε κενό. 

 

3. Ρροςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών με μερικι διάκεςθ από ΡΥΣΔΕ Α’ Ακινασ 

Τοποκετικθκε θ Χατηθγιάννθ Ελζνθ ΠΕ07 για 6 ϊρεσ ςτο 1ο ΔΣ Βφρωνα 

 

4. Συμπλιρωςθ ωραρίου 

Τοποκετικθκε με ψιφουσ 2-2 (ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ ζκανε χριςθ τθσ διπλισ ψιφου 

του προζδρου του ΠΥΣΠΕ) θ Γκόλφθ Παντοφλα-Ευμορφία ΠΕ70 που υπθρετεί ςτο 7ο Καιςαριανισ 

για να ςυμπλθρϊςει 6 ϊρεσ ςτο πρωινό πρόγραμμα ςτο 1ο Καιςαριανισ. Καταψιφιςα τθν 



ςυμπλιρωςθ ωραρίου ηθτϊντασ να τθσ δοκεί ενιςχυτικι διδαςκαλία. Είναι φανερό ότι ςτο Νζο 

Τφπο Ολοιμερου Φίλθ δεν μζνει τίποτα όρκιο! Οι ειδικότθτεσ μετακινοφνται ςε πάνω από 3 

ςχολεία (ακόμα και ςε 7 οι ΠΕ05-07) για να καλφψουν το ωράριό τουσ και τϊρα ξεκίνθςε να γίνεται 

αυτό και ςτουσ δαςκάλουσ. Οι κίνδυνοι που εμπεριζχονται ςε αυτό είναι παςιφανείσ! Οι 

ςυμπλθρϊςεισ των κενϊν των δαςκάλων των πρωινϊν ςχολείων με «δάνεια» ωρϊν από άλλα 

ςχολεία, οδθγεί ςε πλιρθ απαξίωςθ του μορφωτικοφ αγακοφ και ςε πλιρθ διάλυςθ των 

εργαςιακϊν ςχζςεων.  

5. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκαν δφο άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ςε ΠΕ70 από ΚΕΔΔΥ Α’ Ακινασ ςε ετιςιο 

πρόγραμμα εξειδίκευςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι του ΕΚΠΑ και ςε ΠΕ70 που υπθρετεί ςτο 1ο ΠΔΣΠΑ 

Ακθνϊν για εποπτεία πρακτικϊν αςκιςεων Διδαςκαλίασ τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ 

6. Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδών 

Δόκθκε μία ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε ΠΕ 70 με οργανικι ςτο 145ο για 

Σπουδζσ ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ 

πανεπιςτθμίου. 

7. Διάκεςθ εκπαιδευτικοφ για παροχι διοικθτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκε ςε εκπαιδευτικό ΠΕ11 θ παροχι διοικθτικοφ ζργου ςτο 3ο ΔΣ Γαλατςίου 

8. Ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςε εκπ/κό ΡΕ70 για κατ’ όικον διδαςκαλία 

Ανατζκθκε ςτο μοναδικό εκπαιδευτικό ΠΕ70 που υπζβαλε αίτθςθ, ο οποίοσ υπθρετεί ςτο 

τμιμα ζνταξθσ του 62ου ΔΣ Ακθνϊν, κατ’ οίκον διδαςκαλία με προςόντα ειδικισ αγωγισ  

 
 

Στθν Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι Ραρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ,  
Ανεξάρτθτθ  Ραρζμβαςθ/Ακθνά,  

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  
Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 

Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 
 

 


