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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! 
 

Ενθμζρωςθ 

Α. τθν Α’ Διεφκυνςθ υπάρχουν 170 οργανικά κενά ΠΕ70 τα οποία δεν ζδωςε ο διευκυντισ 

εκπαίδευςθσ για να καλυφκοφν ςτθ διαδικαςία των μετακζςεων από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ. Με τον 

τρόπο αυτό αποκλείςτθκαν εκπαιδευτικοί από τθ μετάκεςθ ςτον τόπο καταγωγισ τουσ και από τισ 

οικογζνειεσ τουσ για να τθρθκεί πιςτά θ αντιδραςτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ και οι μνθμονιακζσ 

επιταγζσ για αςφυκτικι διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ!  

Β. Στθν παράςταςθ διαμαρτυρίασ που πραγματοποίθςαν τα εκπαιδευτικά ςωματεία Αριςτοτζλθσ, 

Α' Ακθνϊν, Ακθνά, Παρκενϊνασ, Μακρυγιάννθσ, επιβεβαιϊκθκε από τθν τοποκζτθςθ του διευκυντι 

εκπαίδευςθσ ότι ςτόχοσ των τριμελϊν επιτροπϊν είναι οι περικοπζσ τμθμάτων με μετακινιςεισ 

μακθτϊν! Από το ΠΔ79 και τον διευκυντι εκπαίδευςθσ Α' Ακινασ δε κεωρείται δεδομζνο οφτε καν 

το 2ο τμιμα τθσ Α' τάξθσ ενόσ 12κεςίου ΔΣ οφτε το 2ο τμιμα ενόσ 2κεςίου Νθπιαγωγείου όταν ο 

αρικμόσ των εγγραφϊν ξεπερνά τα 25 παιδιά! Ο μνθμονιακόσ κόφτθσ κυβζρνθςθσ, ΕΕ-ΟΟΣΑ 

κακορίηει τισ αποφάςεισ! Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ διλωςε ότι κα γίνουν μετακινιςεισ μακθτϊν 

κατά περίπτωςθ χωρίσ να ςυγκεκριμενοποιιςει καν τα κριτιρια και είπε ότι δε δεςμεφεται ςε 

τίποτα. Δεν πρζπει να υπάρξει κανζνασ εφθςυχαςμόσ από το εκπαιδευτικό κίνθμα. Είναι ςαφζσ ότι 

επιδιϊκουν να μετατρζψουν όλα τα τμιματα ςε 25άρια για να μειϊςουν τελικά τον αρικμό των 

τμθμάτων και άρα των προςλιψεων που απαιτοφνται. Ζτςι, ετοιμάηουν μετακινιςεισ 

μακθτϊν/τριϊν από τα ςχολεία που ανικουν, πχ Δθμοτικό ι Νθπιαγωγείο με 30 μακθτζσ, αντί να 

δθμιουργεί δφο τμιματα 15άρια, δθμιουργεί ζνα 25άρι και 5 μακθτζσ μετακινοφνται ςε όμορο 

ςχολείο! Τα εκπαιδευτικά ςωματεία διλωςαν ότι κα ακυρϊςουν με όρουσ κινιματοσ τθν απόπειρα 

μετακίνθςθσ ακόμα και ενόσ/μιασ μακθτι/τριασ!  

Γ. Καταψθφίςαμε τον προςδιοριςμό των   οργανικϊν  κενϊν ΠΕ70. Σα κενά εγκρίκθκαν 

με 3-2. Καταψθφίςαμε γιατί: 

1. Σα 170 κενά ΠΕ70  που προςδιόριςε το ΠΤΠΕ βρίςκονται εξαιρετικά μακριά από τισ 

πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τισ διεκδικιςεισ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ  και 

απολφτωσ ενταγμζνα ςτισ κρίςιμεσ αντιδραςτικζσ εξελίξεισ που φζρνουν το 4ο μνθμόνιο τθσ 
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ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και του μνθμονιακοφ αςτικοφ μπλοκ (ΝΔ,ΠΟΣΑΜΙ,ΠΑΟΚ, 

ΕΝΩΗ,ΚΕΝΣΡΩΩΝ, ΧΑ) και οι κατευκφνςεισ των δανειςτϊν ΕΚΣ-ΕΕ, ΔΝΣ!  

Με άλλα λόγια: θ απόφαςθ του ΠΥΣΠΕ παρακζτει πόςοι εκπαιδευτικοί χρειάηονται για να 

καλυφκοφν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν που υφίςτανται ςιμερα (και οι οποίεσ ζχουν 

υπολογιςτεί με βάςθ τισ περικοπζσ και τουσ μθδενικοφσ διοριςμοφσ  του 4ο μνθμονίου, τισ 

κατευκφνςεισ του ΟΟΣΑ,  τθν εγκφκλιο Φίλθ) και όχι πόςεσ οργανικζσ κζςεισ χρειάηονται πραγματικά 

για να λειτουργοφν χωρίσ κενά από  το Σεπτζμβρθ τα ςχολεία και τα ολοιμερα.  

2. Ο υπολογιςμόσ των κενϊν ζγινε κάτω από το κριτιριο των  μθδενικϊν μόνιμων   προςλιψεων 

εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων ςτον χϊρο τθσ γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ. Χιλιάδεσ 

αναπλθρωτζσ κάκε χρόνο ςτελεχϊνουν τα ςχολεία, τα τμιματα ζνταξθσ, τα ΚΕΔΔΥ, τισ παράλλθλεσ 

ςτθρίξεισ. Θ ελαςτικι εργαςία αποκτά χαρακτθριςτικά μονιμότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ. 

3. τα εγκεκριμζνα κατά πλειοψθφία οργανικά κενά που αποφάςιςε το ΠΤΠΕ, δεν ζχουν 

υπολογιςτεί οι φετινζσ ςυνταξιοδοτιςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα κενά που αφινουν οι εκπαιδευτικοί 

που ςυνταξιοδοτοφνται δεν πρόκειται να καλυφκοφν!  

Για το εκπαιδευτικό κίνθμα οι πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ και των εργαηομζνων για 

Ενιαίο 12χρονο Δθμόςιο Δωρεάν χολείο με 2χρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι 

Αγωγι/Εκπαίδευςθ, εκτόσ των άλλων απαιτοφν: 

Μόνιμθ και ςτακερι εργαςία για όλουσ/εσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ ςε όλα τα ΠΕ, απόδοςθ και  

ίδρυςθ όλων των αναγκαίων οργανικϊν κζςεων για όλεσ τισ ειδικότθτεσ που εργάηονται ςιμερα 

ςτο δθμοτικό και νθπιαγωγείο, κεατρικι αγωγι, εικαςτικϊν, πλθροφορικισ, γαλλικϊν, 

γερμανικϊν.  
 

υγκεκριμζνα: 
 

-Ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ανά τμιμα  και ζνασ/μία υπεφκυνοσ/θ για κάκε 2 τμιματα ολοιμερου 

-Αναλογία 20 μακθτζσ προσ 1 ςε Γ’-Στ’ τάξεισ, 15 προσ 1 ςε νθπιαγωγείο και Α’-Β’ τάξθ 

-Ίδρυςθ και απόδοςθ οργανικϊν κζςεων ςε όλεσ τισ υπάρχουςεσ ειδικότθτεσ 

-Ζνασ δάςκαλοσ για κάκε τμιμα Υποδοχισ (ΗΕΠ)  

- Ζνασ εκπαιδευτικόσ για κάκε Τμιμα Ζνταξθσ και ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ για κάκε παιδί που 

χρειάηεται παράλλθλθ ςτιριξθ  

-Επιπλζον οργανικζσ για κάκε Διεφκυνςθ ΠΕ για δυνατότθτα κάλυψθσ ζκτακτων απουςιϊν και για 

τθν ζνταξθ όλων των προςφυγόπουλων ςτα πρωινά ςχολεία 
 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Α’ διεφκυνςθ χρειάηεται να ενιςχυκεί οπωςδιποτε με μεγάλο αρικμό 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ δαςκάλων, νθπιαγωγϊν και όλων των ειδικοτιτων. Κενά δαςκάλων 

υπάρχουν μζχρι τϊρα ενϊ πολλζσ είναι οι κζςεισ εργαςίασ που δεν καλφπτονται από τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τθ νζα ςχολικι χρονιά χρειάηεται να 

γίνει μεγάλοσ αρικμόσ προςλιψεων όλων των ΠΕ, διαφορετικά κα αςκθκοφν μεγάλεσ πιζςεισ για 

μετακινιςεισ μακθτϊν, ςυμπτφξεισ τμθμάτων, ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων ςε ςυςτεγαηόμενα 

ςχολεία, μείωςθ των ολοιμερων τμθμάτων κ.λπ.  
 

Σο εκπαιδευτικό κίνθμα και τα ςωματεία τθσ Α’ Διεφκυνςθσ δε κα επιτρζψουν καμία απολφτωσ 

καταπάτθςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν και των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικϊν ςτο όνομα των ευρωμνθμονιακϊν περικοπϊν!  
 



Δ. Η απόδοςθ  ςε ςχολεία των  δθμιουργθμζνων  από τον Οκτϊβριο του 2016 οργανικϊν 

κζςεων  ειδικοτιτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86, ΠΕ91 (δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ08 από μετάταξθ 

ςτθν Α’ Διεφκυνςθ Ακινασ), είναι αναντίςτοιχθ με τισ ανάγκεσ των ςχολείων μια και δεν υπολογίηει 

εκ νζου μετά από δφο χρόνια τθν οργανικότθτα-λειτουργικότθτα αυτϊν.  

Στθν Αϋ Διεφκυνςθ Ακινασ, κοινοποιικθκε e-mail το οποίο ενθμερϊνει ότι υπάρχει αίτθμα 

ανάκλθςθσ από τθ Διαφγεια τθσ υπουργικισ απόφαςθσ που αφορά τθν Κατανομι των οργανικϊν 

κζςεων κλάδων των παραπάνω ειδικοτιτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

οπότε ο προςδιοριςμόσ των κενϊν οργανικϊν κζςεων ΠΕ05, ΠΕ07, Πε86, ΠΕ91, κα πραγματοποιθκεί 

μετά τθν δθμοςιοποίθςθ του ΦΕΚ που αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ υπουργικι απόφαςθ. 

 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 19, Παραςκευι  25/5/2018 ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 
 

1. Ονομαςτικόσ χαρακτθριςμόσ οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70 τθσ 

Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ. 

 

Χαρακτθρίςτθκαν ονομαςτικά υπεράρικμοι 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 , θ Κοφλλια Μαρία και 

Δθμοποφλου Μαρία που υπθρετοφν ςτο 16ο ΔΣ Ακθνϊν ζπειτα από διλωςι τουσ και με τα 

περιςςότερα μόρια, γιατί με απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ, το ςχολείο υποβακμίςτθκε από 

12κζςιο ςε 8κζςιο. 
 

2. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 

Δόκθκε ςυνάφεια ςε διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν από το Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ΠΕ60 που υπθρετεί ςτο 

35ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν.   
 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 18, Παραςκευι 24/5/2018 ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 

1.Προςδιοριςμόσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, με οργανικζσ υπεραρικμίεσ 

εκπ/κϊν. 

Μετά τθ δθμοςίευςθ του ΦΕΚ με αρικμό 1774 18/5/2018 ςφμφωνα με το οποίο αναβακμίηεται το 

14ο Νθπιαγωγείο Ηωγράφου από 1 ςε 2 οργανικζσ και υποβακμίηεται το 16ο ΔΣ Ακθνϊν  από 12 

οργανικζσ ςε 8, διαπιςτϊνεται ότι  οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο μετά τθν 

υπουργικι απόφαςθ είναι 2 (υπιρχαν 2 οργανικά κενά).  

2. Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ΠΕ70 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ για τθν οριςτικι 

τοποκζτθςθ  των υπεράρικμων εκπ/κϊν. 

Τα οργανικά κενά ΠΕ70 μετά το ΦΕΚ είναι 169.  Καταψθφίςαμε τα οργανικά κενά των ΠΕ70 για 

τουσ λόγουσ που αναφζρουμε παραπάνω.  
 

3. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. 

Εγκρίκθκαν 4 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου,  ςε ΠΕ11 που υπθρετεί ςτο 112ο ΔΣ Ακθνϊν 

προκειμζνου να απαςχολθκεί  ςε παιδικι καταςκινωςθ, ςε ΠΕ70 που υπθρετεί ςτο 12ο ΔΣ Ακθνϊν 

προκειμζνου να διδάξει ςε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Χαροκόπειου Πανεπιςτθμίου, 



ςε ΠΕ 70 που υπθρετεί ςτο 1ο Πειραματικό ΔΣ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν για να απαςχολθκεί (1) ωσ 

επιτθρθτισ ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ αγγλικισ γλϊςςασ τθσ Ελλθνοαμερικανικισ Ζνωςθσ  και (2) 

να διδάξει ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν.  

 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 17, Παραςκευι 18/5/2018 ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 

1.Κατάρτιςθ πίνακα προακτζων εκπαιδευτικϊν 

Καταρτίςτθκε ο πίνακασ 27 προακτζων εκπαιδευτικϊν από το βακμό Β ςτο βακμό Α με βάςθ τα 

τυπικά προςόντα των προσ προαγωγι εκπαιδευτικϊν.  

2.Κακοριςμόσ ομάδων ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ. 

Τα ςχολεία τθσ  Διεφκυνςθσ ΠΕ Ακινασ ορίςτθκαν από το ΠΥΣΠΕ ότι ανικουν ςε μια ομάδα 

ςχολείων  μια και δε ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ  για τισ διαφοροποιιςεισ των ςχολείων και των 

ομάδων  που ςυγκροτοφνται  όπωσ ςτθν επαρχία με βάςθ τθν απόςταςθ, το υψόμετρο κτλ. 

3.Προςδιοριςμόσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, με οργανικζσ υπεραρικμίεσ 

εκπ/κϊν. 

Αναβλικθκε θ ςυηιτθςθ για το ςυγκεκριμζνο κζμα και παραπζμφκθκε ςτο επόμενο ΠΥΣΠΕ γιατί 

δεν είχε εκδοκεί το ΦΕΚ με τθν υπουργικι απόφαςθ για τισ ςχολικζσ μεταβολζσ 

(αναβακμίςεισ/υποβακμίςεισ ςχολικϊν μονάδων).  

4. Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ΠΕ70 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ για τθν οριςτικι 

τοποκζτθςθ  των υπεράρικμων εκπ/κϊν. 

Αναβλικθκε θ ςυηιτθςθ για το ςυγκεκριμζνο κζμα και παραπζμφκθκε ςτο επόμενο ΠΥΣΠΕ γιατί 

δεν είχε εκδοκεί το ΦΕΚ με τθν υπουργικι απόφαςθ για τισ ςχολικζσ 

μεταβολζσ(αναβακμίςεισ/υποβακμίςεισ ςχολικϊν μονάδων).  
 

5. Οριςτικοποίθςθ των μετακζςεων - οριςτικϊν τοποκετιςεων εκπαιδευτικϊν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. 

τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ. 
 

Το ΠΥΣΠΕ οριςτικοποίθςε τισ μετακζςεισ /οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των αιτιςεων επανεξζταςθσ («ενςτάςεων»). 

6. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 
 

Εγκρίκθκαν 3 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου,  ςε ΠΕ 70 (αναπλθρϊτρια) που υπθρετεί ςτο 132ο 

ΔΣ Ακθνϊν για να ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ ζργου (ΕΛΚΕ) που κα υλοποιθκεί από το Εκνικό και 

Καποδιςτριακό  Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςε ΠΕ 79 που υπθρετεί ςτο 2ο ΔΣ Ηωγράφου (τροποποίθςθ 

προθγοφμενθσ άδειασ λόγω αλλαγισ επωνυμίασ τθσ εταιρίασ) προκειμζνου να διδάξει ςε 

μουςικοκινθτικά προγράμματα, ςε ΠΕ 70 που υπθρετεί ςτο 142ο ΔΣ Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ 

ηωγράφοσ (ελεφκερθ-ατομικι δραςτθριότθτα). 
  

7. Αποςπάςεισ  2 εκπαιδευτικϊν εντόσ ΠΤΠΕ 

Αποςπάςτθκε  θ εκπαιδευτικόσ ΠΕ70 Κανςζλθ Ζλλθ που υπθρετεί  ςτο 130ο  ΔΣ  Ακθνϊν μετά από 

αίτθςι τθσ ςτο 107ο ΔΣ Ακθνϊν για να καλφψει ζκτακτο κενό και θ εκπαιδευτικόσ ΠΕ70 

Παπατηανάκθ Αντωνία που υπθρετεί ςτο 20ο ΔΣ Θλιοφπολθσ ςτο 5ο ΔΣ Θλιοφπολθσ  



 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Ω ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ  

 

Στο Συμβοφλιο Επιλογισ ςυηθτικθκαν 3 κζματα: 

 

1. Πρόταςθ τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνθσ ςτθν κενωκείςα κζςθ του 6ου 2/κ Νθπιαγωγείου 

Ακθνϊν 

 

Προκθρφχτθκε θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ θ οποία λιγει 31/7/2020.  

 

2. Ανάκεςθ κακθκόντων Προϊςταμζνθσ του 49ου 2/κ Νθπιαγωγείου Ακθνϊν   

 

Ανατζκθκαν κακικοντα Προϊςταμζνθσ ςτθν εκπαιδευτικό Μϊραλθ Σοφία θ οποία υπθρετεί με 

απόςπαςθ μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ 

 

3. Επιλογι υποδιευκυντι ςτθν κενωκείςα κζςθ του 2ου 12/κ Δ Ακθνϊν 

 

Το ςυμβοφλιο ανζκεςε κακικοντα αναπλθρϊτριασ Υποδιευκφντριασ ςτθν αρχαιότερθ 

εκπαιδευτικό (μζχρι 3 μινεσ )  μζχρι να ολοκλθρωκεί θ επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 

Υποδιευκυντι /ντριασ.  
 

 

 
 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, 

Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά, 

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ, 

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

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθ 

 

 


