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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! 
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2. Ζξω από το δθμόςιο ςχολείο πάνω από δφο μινεσ, περιςςότερα από 40 προςφυγόπουλα ςτθν Α’ 
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3. Άρςθ αναςτολισ μιςκολογικισ εξζλιξθσ  

4. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ-ςυνάφεια  
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Αναλυτικά 

 

1. Φτθνά κόλπα του Τπουργείου για να αποφφγει τισ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ενϊ τα 

κενά ζχουν χτυπιςει κόκκινο! Χρθςιμοποιεί το myschool ωσ άλλοκι! 

     Από 1/1/2018, το Τπουργείο παιδείασ χρθςιμοποιεί τα ςτοιχεία του my school για να βγάηει τα 

κενά ανά διεφκυνςθ και περιφζρεια και όχι τισ ανάγκεσ που καταγράφουν και αποςτζλλουν οι 

διευκυντζσ εκπαίδευςθσ. Ζτςι, θ εκπαίδευςθ εμφανίηεται πλαςματικά πλεοναςματικι ςε προςωπικό 

ενϊ τα κενά είναι πολλά! Σο Τπουργείο αποφάςιςε να χρθςιμοποιιςει το my school για τον 

υπολογιςμό των κενϊν νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίςει (ιταν προγραμματιςμζνο για 

επτζμβριο του 2018) για να μετριςει αποτελζςματα και αντιδράςεισ και να «εκπαιδεφςει» το 

διοικθτικό του μθχανιςμό εγκαίρωσ ςτον τρόπο κάλυψθσ πραγματικϊν κενϊν χωρίσ προςλιψεισ 

αναπλθρωτϊν. Σο ηιτθμα είναι τεράςτιο μπροςτά ςτθ νζα ςχολικι χρονιά 2018-19! Είναι φανερό ότι 
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το Τπουργείο κζλει να ακυρϊςει τθν παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ ςτα ΠΤΠΕ για τον 

υπολογιςμό κενϊν και υπεραρικμιϊν και όλα να υπολογίηονται κεντρικά! 

Σι ςθμαίνει αυτό: 

Α. Σρομακτικι μείωςθ των προςλιψεων αναπλθρωτϊν! Αν δει κανείσ τα ςτοιχεία που δθλϊνει το my 

school ςτθ ςθμερινι αποτφπωςθ, δεν κα το πιςτεφει. Παντοφ υπολογίηει δεκάδεσ υπεραρικμίεσ, 

χιλιάδεσ ςτο ςφνολο τισ χϊρασ. Μασ προετοιμάηει το υπουργείο για μαχαίρι ςτισ προςλιψεισ 

αναπλθρωτϊν! 

Β. Κάλυψθ των κενϊν όπωσ όπωσ. υμπτφξεισ τμθμάτων, μετακινιςεισ προςωπικοφ, περικοπζσ ςτα 

τμιματα ολοθμζρων, κάλυψθ του ολοιμερου με περιςςεφματα ΠΕ χωρίσ καν διαςφάλιςθ τθσ ϊρασ 

τθσ μελζτθσ, μετακινιςεισ ειδικοτιτων ςε πολλά ςχολεία, μετακινιςεισ ακόμα και ΠΕ70 ςε δυο 

ςχολεία, περικοπι των ωρϊν τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ. 

   Φυςικά τα ςτοιχεία του my school είναι απολφτωσ παραπλανθτικά. Σο my school αδυνατεί να 

αποτυπϊςει πλιρωσ και εγκαίρωσ τθν πραγματικότθτα και αυτό το γνωρίηει πολφ καλά το Τπουργείο! 

Οι λόγοι είναι πολλοί. Οριςμζνοι απλοί και προφανείσ, αφοροφν το ίδιο το my school. Τπάρχουν 

οργανικζσ κζςεισ που δεν τισ ζχει καταχωρθμζνεσ, ενϊ οι εκπαιδευτικοί που τισ κατζχουν είναι 

υπαρκτά πρόςωπα και τισ καλφπτουν ςε παρόντα χρόνο. Π.χ. το ηιτθμα που εμφανίςτθκε πζρςι με 

τμιματα ζνταξθσ ςτθν Α’ Ακινασ και ςε όλθ τθν Ελλάδα όπου ενϊ υπάρχουν και λειτουργοφν 

κανονικά, ςτο my school για λόγουσ που οφείλονται ςτθν υπθρεςία, δεν εμφανίηονται. Να τονίςουμε 

εδϊ, ότι ενϊ ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τουσ, δεν ζχουν ολοκλθρωκεί ακόμα.  

Σο κφριο όμωσ, δεν είναι τα τεχνοκρατικά λάκθ. Σο βαςικό είναι τα κριτιρια ςτον υπολογιςμό των 

κενϊν. Και αυτά δεν είναι τεχνοκρατικά αλλά αμιγϊσ πολιτικά. Σο my school υπολογίηει το ςχολείο 

κακϊσ και το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων μιασ διεφκυνςθσ ςε προςφερόμενεσ και αναγκαίεσ ϊρεσ 

και όχι ςε τμιματα, αρικμό εκπαιδευτικϊν, ειδικότθτεσ κ.λπ. Αυτζσ οι αλχθμείεσ γίνονται με κακαρά 

πολιτικά κριτιρια. Όταν το Τπουργείο κζλει να κόψει κζςεισ εργαςίασ, κυμάται να δθλϊςει ότι 

περιςςεφουν ϊρεσ ςτα πλαίςια μιασ διεφκυνςθσ. Φυςικά, αποφεφγει να αναφζρει ότι αυτό μπορεί να 

αφορά 2-3 ϊρεσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςε κάποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν 

εκπαιδευτικι πράξθ ενϊ ταυτόχρονα για να γίνουν «μνθμονιακά αξιοποιιςιμεσ» ςτα πλαίςια τθσ 

διεφκυνςθσ κα πρζπει να καταςτρατθγθκοφν εκπαιδευτικά κριτιρια (υπεφκυνοσ τμιματοσ, ϊρα 

μελζτθσ ςτο ολοιμερο κ.λπ.) 

Θ πολιτικι ςκοπιμότθτα του υπουργείου παιδείασ είναι καταςτροφικι για τθ λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων! 

Κενά με ονοματεπϊνυμο ςτθν Α’ Ακινασ ςιμερα 

Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ πολιτικισ επιλογισ είναι ιδθ ορατά. τθν Α’ Ακινασ ενϊ θ διεφκυνςθ 

διλωςε 5 κενά ςε ΠΕ70 και 5 κενά ςε ΠΕ60, το Τπουργείο ζκρινε ότι δεν χρειάηεται κανείσ 

εκπαιδευτικόσ! Ζτςι ςχολεία όπωσ το 81ο Ακθνϊν, 103ο Ακθνϊν, 20o Θλιοφπολθσ, 4ο Ν. Φιλαδζλφειασ 

κ.ά. όπου ζχουν κενά ςε πρωινά τμιματα παραμζνουν ακάλυπτα χωρίσ το Τπουργείο να αναγνωρίηει 

τα κενά.  Σαυτόχρονα, θ Α’ διεφκυνςθ, εναρμονιηόμενθ απολφτωσ με τθν πολιτικι γραμμι του 

υπουργείου, μετακινεί δαςκάλουσ από τμιματα ολοθμζρων ςε πρωινά τμιματα και ςτζλνει 

ειδικότθτεσ ςτα ολοιμερα. Ζτςι όμωσ καλφπτει τθν φφλαξθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ολοιμερο αλλά 



όχι τθν εκπαιδευτικι λειτουργία του μια και οι ςυνάδελφοι των ειδικοτιτων αδυνατοφν να κάνουν τισ 

ϊρεσ τθσ μελζτθσ! 

Είναι ςαφζσ ότι ςε μία διεφκυνςθ όπωσ θ Α’ Ακινασ θ οποία ζχει 211 Δθμοτικά, 246 

νθπιαγωγεία, 730 τμιματα ολοθμζρου, 2.130 τμιματα δθμοτικϊν, 740 περίπου τμιματα 

νθπιαγωγείων και  ςυνολικά περίπου 5.100 εκπαιδευτικοφσ, οφείλει να υπάρχει ακόμα ζνα 10% 

περίπου για να καλφπτει τισ αναρρωτικζσ άδειεσ άμεςα και όχι μετά από ζνα και ενάμιςι μινα 

όπωσ γίνεται τϊρα. Δεν επιτρζπεται να κεωρείται κανονικότθτα: 

- να μθν υπάρχει μία/ζνασ νθπιαγωγόσ για να καλφψει άμεςα ζναν εκπαιδευτικό που κα αρρωςτιςει 

με ίωςθ και να υποχρεϊνεται να κλείνει το τμιμα τθσ και τα νιπια να μζνουν ςτο ςπίτι.  

-να μθν υπάρχει δάςκαλοσ/α και εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων να καλφψουν άμεςα μακρόχρονεσ 

αναρρωτικζσ και επαπειλοφμενεσ εγκυμοςφνεσ και τα κενά αυτά να αντιμετωπίηονται με κλείςιμο 

τμθμάτων ολοθμζρων και μετακίνθςθ δαςκάλων/νθπιαγωγϊν από το ολοιμερο ςτο πρωινό ι απλϊσ 

να μοιράηονται τα παιδιά ςτα άλλα τμιματα. 

ε όλα αυτά οφείλουμε να προςκζςουμε τθ ςυνεχι αφξθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ από 

πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ που κατοικοφν ςτο κζντρο τθσ πρωτεφουςασ και θ μθ πρόβλεψθ αυτισ τθσ 

πραγματικότθτασ οδθγεί να μθν υπάρχει εκπαιδευτικό προςωπικό για να καλφψει τισ ανάγκεσ και να 

παραμζνουν τα παιδιά αυτά ςτο ςπίτι τουσ για πολφ καιρό χωρίσ να εγγράφονται ςτο ςχολείο (πάνω 

από 40 μακθτζσ Δθμοτικοφ και Νθπιαγωγείου περιμζνουν ςτα ςπίτια τουσ) και ταυτόχρονα να 

αυξάνονται τα πλθκωρικά τμιματα με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτα μορφωτικά δικαιϊματα όλων των 

παιδιϊν, ειδικά των φτωχϊν λαϊκϊν ςτρωμάτων. 

Σαυτόχρονα, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα ολοιμερα ςτθν Α’ Ακινασ ζχουν μζγιςτθ ανάγκθ 

από ζναν ςτακερό εκπαιδευτικό για όλεσ τισ θμζρεσ γιατί διαφορετικά είναι αδφνατον να 

λειτουργιςουν με επάρκεια και αςφάλεια! το κζντρο τθσ πρωτεφουςασ οι ανάγκεσ για 

παρακολοφκθςθ ςτο ολοιμερο ζχει αποδειχκεί χρόνια τϊρα ςυνεχϊσ αυξανόμενθ. Είναι αδφνατον να 

υπάρξει ςτοιχειϊδθ εκπαιδευτικι λειτουργία και αςφάλεια για ςχολεία που ζχουν 3-9 τμιματα. ε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι απολφτωσ αναγκαίο να υπάρχουν ςτακεροί εκπαιδευτικοί που ζχουν τθν 

ευκφνθ, που γνωρίηουν τουσ μακθτζσ/τριεσ και όχι οι εκπαιδευτικοί να εναλλάςςονται κάκε ϊρα και 

θμζρα. 

Ο υπολογιςμόσ των κενϊν δια μζςου του my school κα μεγεκφνει τθν επόμενθ χρονιά το ιδθ 

οξυμζνο πρόβλθμα!  

Είναι απολφτωσ απαραίτθτο να ικανοποιθκοφν τα αιτιματα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ: 

1. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α για κάκε τμιμα  

2. για κάκε δφο τμιματα ολοθμζρου, οριςμόσ ενόσ/μίασ δαςκάλου/ασ υπεφκυνου/θσ  ϊςτε να μθν 

μετατραπεί ςε φφλαξθ όπου κάκε ϊρα κα μπαίνει και διαφορετικόσ δάςκαλοσ 

3. κάλυψθ ςυνολικά όλων των κενϊν από τισ υπάρχουςεσ ειδικότθτεσ 

4. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα ζνταξθσ 

5. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα υποδοχισ 



6. ζνασ εκπαιδευτικόσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ για ζνα παιδί και κάλυψθ με εκπαιδευτικό παράλλθλθσ 

ςτιριξθσ των αναγκϊν των παιδιϊν αυτϊν και όταν παρακολουκοφν το ολοιμερο τμιμα 

7. τισ απαραίτθτεσ ϊρεσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτα τμιματα 

8. με δφο νθπιαγωγοφσ για κάκε ολοιμερο νθπιαγωγείο 

9. ζνταξθ όλων των προςφυγόπουλων ςτα πρωινά ςχολεία και νθπιαγωγεία με όλεσ τισ 

υποςτθρικτικζσ δομζσ 

10. Χωριςμόσ όλων των πλθκωρικϊν τμθμάτων με βάςθ τα αιτιματα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ  

 

2. Ζξω από το δθμόςιο ςχολείο πάνω από 40 προςφυγόπουλα ςτθν Α’ Ακινασ 

Περιςςότερα από 40 προςφυγόπουλα βρίςκονται πάνω από δφο μινεσ ζξω από το δθμόςιο 

ςχολείο ενϊ διαμζνουν ςε διαμερίςματα και οι γονείσ τουσ ζχουν αιτθκεί τθν εγγραφι τουσ. Ο 

λόγοσ είναι ότι δεν βρίςκονται κζςεισ να τα εγγράψουν!!! Ακολουκϊντασ ςκλθρι μνθμονιακι 

πολιτικι περικοπϊν θ Α’ Διεφκυνςθ αναηθτά ςχολεία που αν εγγραφοφν τα προςφυγόπουλα ςε 

αυτά, να μθν ξεπερνοφν τα 25 παιδιά το τμιμα και υποχρεωκεί το Τπουργείο ςε χωριςμό τμιματοσ 

και προςλιψεισ αναπλθρωτϊν! Ζτςι, ξεπερνά με ευκολία τθ διεκνι υποχρζωςθ και το αναφαίρετο 

ςτοιχειϊδεσ δικαίωμα όλων των παιδιϊν ανεξαρτιτου χρϊματοσ, εκνικότθτασ, φυλισ, κρθςκεφματοσ, 

για ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ και τα κρατά εκτόσ εκπαίδευςθσ. Σθν ίδια ςτιγμι με 

τθν πολιτικι αυτι μεγιςτοποιεί τα προβλιματα των ςχολείων του κζντρου, ςτοιβάηοντασ τα 

προςφυγόπουλα ςε πλθκωρικά τμιματα, δυςχεραίνοντασ  τισ ςυνκικεσ εκπαίδευςθσ όλων των 

παιδιϊν και τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ των εκπαιδευτικϊν και αυξάνοντασ εξαιρετικά τισ ταξικζσ 

ανιςότθτεσ. Απαιτείται θ άμεςθ παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ και αντιρατςιςτικοφ κινιματοσ για τθν 

εγγραφι όλων των παιδιϊν ςτα πρωινά ςχολεία και για τθν ικανοποίθςθ ΣΩΡΑ όλων των αιτθμάτων 

για τισ ςυνκικεσ εκπαίδευςθσ (ίδρυςθ νζων ςχολείων, χωριςμόσ πλθκωρικϊν τμθμάτων, τμιματα 

υποδοχισ παντοφ κλπ)! 

3. Άρςθ αναςτολισ μιςκολογικισ εξζλιξθσ  

Από 1/1/2018 ενεργοποιικθκε εκ νζου θ μιςκολογικι εξζλιξθ των δθμοςίων υπαλλιλων χωρίσ 

όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από 1-1-2016 μζχρι και 31-12-

2017. Αυτό ςθμαίνει ότι από 1/1/2018 και μετά αρχίηει να προςτίκεται ξανά ο χρόνοσ ςτον ιδθ 

πλεονάηοντα χρόνο κάκε υπαλλιλου (αυτόν που κατείχε ωσ πλεονάηοντα ςτισ 31/12/2015) και κα 

αποδοκεί ωσ ΜΚ όποτε κάκε υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊςει νζα διετία. Επίςθσ, κα αποδοκοφν τα κλιμάκια 

που αντιςτοιχοφν από τθν αναγνϊριςθ μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν που είχαν 

κατατεκεί μετά τθν 1/1/2016. Αναλυτικότερα ςτθν εγκφκλιο με Θζμα: «Άρςθ αναςτολισ τθσ 

μιςκολογικισ εξζλιξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 του Ν.4354/2015». 

4. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ με βάςθ το νόμο 4452/2017 

Σο νομοκετικό πλαίςιο (Νόμοι: 4354/15, 4369/16, Π.Δ 69/16 και 4452/17) για τθν αναγνϊριςθ 

τθσ προχπθρεςίασ είναι ΑΔΙΚΟ. 

1ο: Όςοι ςυνάδελφοι/ιςςεσ καταφζρνουν να ςυγκεντρϊςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και 

αναγνωρίηουν τισ προχπθρεςίεσ τουσ με βάςθ τον νόμο 4452/2017, ςτθν πραγματικότθτα δεν 



κερδίηουν τίποτα γιατί θ προχπθρεςία αυτι, όπωσ ορίηει ο νόμοσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για 

τθν βακμολογικι ζνταξθ και εξζλιξθ και πουκενά αλλοφ. Όπωσ επιςθμαίνει θ Νομικι φμβουλοσ τθσ 

Δ.Ο.Ε, κ. Μ. Σςίπρα, ςε αναλυτικό τθσ ςθμείωμα προσ τθν Ομοςπονδία: «…Με βάςθ τα δεδομζνα 

αυτά (δθλ. το νομοκετικό πλαίςιο), για τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ  αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα, κανζνα ουςιαςτικό μιςκολογικό ι άλλο όφελοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ φαίνεται να 

ζχει…». 

2ο: Με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηουν τα παραπάνω νομοκετιματα, μζνουν 

ακάλυπτοι πολλοί ςυνάδελφοι/ιςςεσ που για πολλά χρόνια βίωςαν, λόγω αδιοριςτίασ, ςτο πετςί τουσ 

τι ςθμαίνει ιδιωτικόσ τομζασ, τι ςθμαίνει ανταγωνιςμόσ και επιχειρθματικότθτα ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ, τι ςθμαίνουν ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ: δουλειά χωρίσ ωράριο, λιγοςτά ζνςθμα, 

ςυμβάςεισ με εικονικι απαςχόλθςθ (ιδιοκτιτεσ των Ιδιωτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων διλωναν 

«ςυνοδοφσ» τουσ εκπαιδευτικοφσ) και άλλα πολφ τραγικά. Είναι κακαρό ότι αυτοί οι 

ςυνάδελφοι/ιςςεσ εξαιτίασ του εργαςιακοφ μεςαίωνα δεν μποροφν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά. Ποιοσ εργοδότθσ κα ςου δϊςει βεβαίωςθ με τθν αλθκινι ςου ειδικότθτα, ποφ να 

βρεκοφν παλιζσ ςυμβάςεισ, ποφ να βρεκοφν τα αρχεία με τα ςτοιχεία από τα καταργθμζνα 

ευρωπαϊκά προγράμματα; Σον εργαςιακό μεςαίωνα που κεμελίωςε το ΠΑΟΚ και θ Ν.Δ ζρχεται να 

νομιμοποιιςει θ Κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ αποκλείοντασ το πιο ταλαιπωρθμζνο και κακοποιθμζνο 

τμιμα των εργαηόμενων από τθ διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ. 

 

Αυτό φυςικά είναι ΑΝΣΙΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ και παράνομο. Θ αναγνϊριςθ ι κα είναι πλιρθσ και 

κα δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλα τα δικαιϊματα (βακμό, κλιμάκια, μείωςθ ωραρίου κλπ) ι είναι 

άλλθ μια κοροϊδία τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία για να μειϊςει το μιςκολογικό κόςτοσ του Δθμοςίου 

και να πετφχει τουσ ςτόχουσ των Μνθμονίων κυςιάηει για άλλθ μια φορά τα δικαιϊματα των 

εργαηόμενων. 

Θεωροφμε ότι με αυτό το πλαίςιο κα πρζπει οι φλλογοι των Εκπαιδευτικϊν να επαναφζρουν 

ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ, ςτα διεκδικθτικά πλαίςια των υλλόγων και τθσ ΔΟΕ τα παλιά αιτιματα: 

-      ΠΛΘΡΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ ΣΘ ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΕΝΣΟ-ΕΚΣΟ ΔΘΜΟΙΟΤ 

-      ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΓΝΩΡΙΘ ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

-      ΚΑΣΑΡΓΘΘ ΣΩΝ Ν. 4354/15, 4369/16 και 4452/17 

 

5. Καταγγελία για τον τρόπο κάλυψθσ κενϊν ςτθν Α’ Διεφκυνςθ 

 

Χωρίσ νζεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν από το Τπουργείο, για να καλφψουν τα κενά που 

δθμιουργοφνται κακθμερινά ςτθν Α’ Διεφκυνςθ, ο τρόποσ κάλυψθσ τουσ καταπατά μορφωτικά 

και εργαςιακά δικαιϊματα! Ζτςι, ςτο 103ο Δ Ακθνϊν το κενό δαςκάλου που δθμιουργικθκε 

γιατί εκπαιδευτικόσ πρωινοφ τμιματοσ πιρε απόςπαςθ για το Πανεπιςτιμιο, καλφφκθκε με τθν 

μετακίνθςθ του δαςκάλου του ολοθμζρου. Σθν ίδια ςτιγμι, οι ϊρεσ που άφθςε κενζσ, 

καλφφκθκαν με γυμναςτι και μουςικό, οι οποίοι όμωσ, δεν μποροφν να καλφψουν τισ ϊρεσ 



μελζτθσ που απαιτοφνται για το ολοιμερο με αποτζλεςμα να απαξιϊνεται θ εκπαιδευτικι 

λειτουργία του και να μετατρζπεται, με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ, ςε φφλαξθ. Σο ίδιο ςυνζβθ και με 

το 81ο Δ. Άμεςα απαιτοφνται προςλιψεισ αναπλθρωτϊν για να καλφψουν τα υπάρχοντα κενά 

αλλά και όςα δθμιουργοφνται κακθμερινά ςτθ μεγαλφτερθ Διεφκυνςθ τθσ χϊρασ με 5.100 

εκπαιδευτικοφσ! 

6. το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 5, Πζμπτθ  15/2/2018, ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 

1. Σροποποίθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ εκπ/κοφ  ΠΕ05 

Θ εκπαιδευτικόσ Σηουβαλά Άννα (ΠΕ05) τοποκετικθκε μετά από αίτθςι τθσ ςτο 2ο Δ 
Θλιοφπολθσ για κενό που δθμιουργικθκε λόγω αναρρωτικισ άδειασ και αφοφ ςτο 5ο Δ 
Βφρωνα όπου κάλυπτε μζροσ του ωραρίου τθσ επζςτρεψε εκπαιδευτικόσ από 
αναρρωτικι. 

2. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκαν ζξι άδειεσ άςκθςθσ εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ΠΕ70 που υπθρετεί ςτο 3ο Δ Βφρωνα για 

απαςχόλθςθ ωσ εργοκεραπεφτρια, που υπθρετοφν, ςτο 8ο Δ Ηωγράφου για απαςχόλθςθ ωσ 

μουςικόσ, ςτο 4ο Δ Τμθττοφ για απαςχόλθςθ ωσ ερευνιτρια, ςτο 10ο Δ Θλιοφπολθσ για 

απαςχόλθςθ ςε Διαπανεπιςτθμιακό Εξ Αποςτάςεωσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ςτο 3/κζςιου 

Π.Δ..Π.Α. (Μαράςλειο) για τθ διδαςκαλία μακιματοσ ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ΠΕ16.01 που υπθρετείσ το 

8ο Δ Ηωγράφου για απαςχόλθςθ ωσ μουςικόσ 

 

3. Ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςε εκπ/κοφσ για κατ’ όικον διδαςκαλία 

Ανατζκθκε ςε δφο εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 με προςόντα ειδικισ αγωγισ και μεγαλφτερθ προχπθρεςία 

θ κατ’ οίκον διδαςκαλία για μακθτζσ από 33ο Δ Ακθνϊν και 20ο Δ Θλιοφπολθσ 

4. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

Αναγνωρίςτθκε θ προχπθρεςία αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθν μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ 

 

7. το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 4, Πζμπτθ  8/2/2018, ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 
 

1. Σροποποίθςθ διάκεςθσ εκπ/κοφ για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τθσ ωραρίου μετά από 

αλλαγι κακθκόντων από διδακτικά ςε διοικθτικά 
 

Θ εκπαιδευτικόσ ΠΕ70 Οικονομάκθ Ηαχαρζνια μετά από αίτθςι τθσ τοποκετικθκε για τθ 

ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τθσ ωραρίου ςτο 9ο Δ Ακθνϊν, από το 7ο Δ Καιςαριανισ που 

αςκοφςε ωσ τϊρα. 

 

2. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν εντόσ του ΠΤΠΕ Αϋ Ακινασ 

Ζγινε δεκτι θ αίτθςθ απόςπαςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ60 Αδραχτά Αικατερίνθσ ςτο 8ο Νθπ. 

Θλιοφπολθσ για κάλυψθ κενοφ που δθμιουργικθκε από αναρρωτικι, από το 2ο Νθπ. Θλιοφπολθσ. 

Απορρίφκθκε κατά πλειοψθφία (μειοψιφθςαν οι αιρετοί) θ αίτθςθ τθσ Κρικοποφλου 

μαράγδασ, ΠΕ70 που αιτικθκε τθν κάλυψθ κενοφ ςτο 103ο Δ Ακθνϊν. Θ διοίκθςθ δεν 

αναγνϊριςε το κενό ςτο 103ο Δ Ακθνϊν, κακϊσ και ςτο 81ο Δ, κακϊσ κάλυψε το κενό με 

μετακίνθςθ των εκπαιδευτικϊν τοκυ ολοθμζρου, όπωσ καταγγείλαμε παραπάνω.  

 



3. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκαν τρεισ άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν ΠΕ60.50 που υπθρετεί 

ςτο 122ο Νθπ. Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ επόπτρια ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και τθν 

διδαςκαλία ενοτιτων ςτα πλαίςια του μακιματοσ «θ τζχνθ ςτθν ειδικι αγωγι», ΠΕ60 που 

υπθρετεί ςτο 38ο Νθπ. Ακθνϊν για να διδάξει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ μζςω H/Y, και ΠΕ70 που 

υπθρετεί ςτο 87ο Δ Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ θκοποιόσ. 

 

4. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και 

αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

Αναγνωρίςτθκαν όλεσ οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν και εγκρίκθκαν οι ςυνάφειεσ των 

μεταπτυχιακϊν τίτλων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. 

 

5. Aναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

Αναγνωρίςτθκε μεταπτυχιακόσ τίτλοσ Νεϊτερθσ και φγχρονισ Ιςτορίασ, του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, τθσ χολισ Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του 

Πάντειου Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 που υπθρετεί 

ωσ υπεφκυνοσ Αγωγισ Τγείασ ςτθ Διεφκυνςθ ΠΕ Α’ Ακινασ  

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 

8.  

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ,  
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά,  

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 

 

 


