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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 

Οι φλλογοι Εκπαιδευτικϊν αλλά και οι αιρετοί πρζπει να γνωρίηουν πότε κα 

ςυνεδριάςουν οι τριμελείσ επιτροπζσ για τα νθπιαγωγεία και τα δθμοτικά ςχολεία 

προκειμζνου να παρζμβουν και να ενθμερωκοφν για τα «κριτιρια» ςυγκρότθςθσ των 

τμθμάτων και τθσ «κατανομισ» του μακθτικοφ πλθκυςμοφ.  
 

 Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ  ρωτικθκε πότε ςυνεδριάηουν οι τριμελείσ επιτροπζσ για τα 

δθμοτικά και τα νθπιαγωγεία.  

 

Απζφυγε με κάκε τρόπο να αναφζρει τθν θμζρα των ςυνεδριάςεων λζγοντασ 

χαρακτθριςτικά ότι «οι ςυνεδριάςεισ είναι μια διοικθτικι διαδικαςία θ οποία κα γίνει 

ςφμφωνα με το ΠΔ 79 και εντόσ των χρονικϊν όριων που αυτό ορίηει». 

Είναι φανερό ότι Διεφκυνςθ και Τπουργείο επικυμοφν να γίνουν εν κρυπτϊ οι 

ςυνεδριάςεισ, μακριά από τουσ εκπαιδευτικοφσ και το γονεϊκό κίνθμα, προκειμζνου να 

οδθγθκοφμε ςε πλαςματικά μνθμονιακά πλεονάςματα εκπαιδευτικϊν, ςε πλθκωρικά 

τμιματα των 25+ και ςε μετακινιςεισ μακθτϊν. Διεφκυνςθ και Τπουργείο  ζχουν αποφαςίςει 

να αποκλείςουν όλα τα προνιπια όπου δεν υπάρχει χϊροσ να ςτεγαςτοφν και δεν κάνουν  

καμία προςπάκεια να εξαςφαλιςτοφν οι απαραίτθτοι χϊροι κατά τθ διάρκεια του 

καλοκαιριοφ. Δεν επικυμοφν τθν παρουςία του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ για αυτό και δεν 

τολμοφν να ανακοινϊςουν το χρόνο των ςυνεδριάςεων.  

Και επειδι κάποιοι καλοκελθτζσ κα προςπακιςουν να μασ πείςουν να μθν κάνουμε 

προβλζψεισ γιατί κα «εκτεκοφμε» (δε κα γίνουν τα πράγματα όπωσ τα λζτε) τουσ απαντάμε: 

κοιτάμε τθ ςτρατθγικι που δεν είναι άλλθ από τισ κατευκφνςεισ του ΟΟΑ, τθσ ΕΕ και τθσ 

κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τάξθ, για αφξθςθ τθσ 
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αναλογίασ μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν, για κατάργθςθ του ςχολείου τθσ γειτονιάσ ςτθν 

προοπτικι τθσ επιλογισ ςχολείου, για τθν επιχειρθματικι υποταγι των ςχολείων ςτισ 

επιταγζσ των τραπεηϊν και του κεφαλαίου. 

Μπλοκάρουμε τισ τριμελείσ επιτροπζσ του ΠΔ79 και κάκε απόπειρα για υποχρεωτικζσ 

μετακινιςεισ μακθτϊν «ςε όμορα ςχολεία» ϊςτε να δθμιουργοφνται πλθκωρικά τμιματα. 

Κανζνασ ςυνάδελφοσ να μθν ςυμμετζχει ςε αυτζσ με ςυνδικαλιςτικι κάλυψθ από τουσ 

υλλόγουσ ΠΕ και τθ ΔΟΕ. 

Καμία υποχρεωτικι μετακίνθςθ μακθτι από το ςχολείο τθσ γειτονιάσ του. Να δϊςουμε τθ 

μάχθ, μαηί με τουσ γονείσ, για τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν μασ, να 

ςυγκροτιςουμε ζνα ιςχυρό μζτωπο παιδείασ ςε κάκε περιοχι και να μπλοκάρουμε κάκε 

απόπειρα υποχρεωτικϊν μετακινιςεων μακθτϊν, δθμιουργίασ πλθκωρικϊν τμθμάτων, 

διαγραφισ μακθτϊν από το ολοιμερο. 

Οι φλλογοι Εκπαιδευτικϊν ΠΕ και θ ΔΟΕ να οργανϊςουν κινθτοποιιςεισ ςε κάκε 

διεφκυνςθ ϊςτε να μθν ενεργοποιθκεί ο μθχανιςμόσ αφξθςθσ των μακθτϊν ανά τμιμα και 

υποχρεωτικϊν μετακινιςεων μακθτϊν – να οργανϊςουν καμπάνια ενθμζρωςθσ των γονιϊν 

και ςυγκρότθςθσ κοινοφ μετϊπου αγϊνα. 

 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 21, Σετάρτθ 6/6/2018 ςυηθτικθκαν  

τα παρακάτω: 

 

 

1. Μετακζςεισ-Οριςτικζσ Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ 

Ακινασ, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ζτουσ 2018.  

 

Πραγματοποιήθηκαν οι μεταθζςεισ-οριςτικζσ τοποθετήςεισ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, 

ΠΕ79 Γενικήσ Αγωγήσ. 

 

 Επιμείναμε ςτη δημοςιοποίηςη των πινάκων με τον ίδιο τρόπο που ζγινε και την 

προηγοφμενη χρονιά (πίνακασ μεταθζςεων- οριςτικήσ τοποθζτηςησ με όλα τα 

απαραίτητα δεδομζνα- μόρια, εντοπιότητα, ςυνυπηρζτηςη κτλ, πίνακασ μη 

ικανοποιήςεων, πίνακασ προτιμήςεων ) προκειμζνου να υπάρχει η μεγαλφτερη δυνατή 

ενημζρωςη και ο  αποκλειςμόσ κάθε αμφιςβήτηςησ τησ διαδικαςίασ.  

 

2. Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 

Αϋ Ακινασ για τθ Βϋ φάςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν 

  

Καταψθφίςαμε τον προςδιοριςμό των οργανικϊν κενϊν για τθ Βϋ φάςθ οριςτικισ 

τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ. Καταψηφίςαμε γιατί όπωσ 

δηλϊςαμε και ςτο προηγοφμενο ενημερωτικό, τα κενά  που προςδιόριςε το ΠΤΠΕ 



βρίςκονται εξαιρετικά μακριά από τισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τισ 

διεκδικήςεισ του εκπαιδευτικοφ κινήματοσ  και είναι  απολφτωσ ενταγμζνα ςτισ κρίςιμεσ 

αντιδραςτικζσ εξελίξεισ που φζρνουν το 4ο μνημόνιο τησ ςυγκυβζρνηςησ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

και του μνημονιακοφ αςτικοφ μπλοκ (ΝΔ,ΠΟΣΑΜΙ,ΠΑΟΚ, ΕΝΩΗ,ΚΕΝΣΡΩΩΝ, ΧΑ) καθϊσ 

και  οι κατευθφνςεισ των δανειςτϊν ΕΚΣ-ΕΕ, ΔΝΣ! 

 

3. Απόςπαςθ εκπαιδευτικοφ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. 

 

Αποςπάςτηκε ςτο 3ο Δ Βφρωνα μετά από αίτηςή του εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70 που 

υπηρετεί ςτο 2ο Δ Τμηττοφ  

 

4. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ 2 μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν  

 

 Δόθηκε ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου: ςε ΠΕ60 που υπηρετεί ςτο 88ο Νηπ. Αθηνϊν 

του Σομζα Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ του Παιδαγωγικοφ Σμήματοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ 

του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, ςε ΠΕ70 που υπηρετεί ςτο 6ο 

Δ Ηλιοφπολησ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν  του Σμήματοσ Διοίκηςησ 

Επιχειρήςεων τησ χολήσ Διοικητικϊν, Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτημϊν του 

Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Αττικήσ. 

 

5. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

 

Εγκρίθηκαν 4 άδειεσ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου : ςε ΠΕ70 από το 25ο Δ Αθηνϊν 

προκειμζνου να εργαςτεί ςε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, ςε 

ΠΕ79 από το 50ο Δ Αθηνϊν προκειμζνου να αναλάβει την οργάνωςη δραςτηριοτήτων με 

προγράμματα θεάματοσ και τεχνολογίασ ωσ ψυχαγωγόσ καλλιτζχνησ ςτον Δήμο Κηφιςιάσ, 

ςε ΠΕ70 από το 132ο Δ Αθηνϊν προκειμζνου, ωσ μζλοσ τησ επιςτημονικήσ επιτροπήσ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του Ιδρφματοσ τησ Βουλήσ Βουλι των Εφιβων, να 

απαςχοληθεί ςτισ εργαςίεσ τησ ΚΓϋ υνόδου, ςε ΠΕ70 από το 102ο Δ Αθηνϊν 

προκειμζνου να διδάξει ςτο Δ.Π.Μ.. του Σ.Ε.Φ. και του Ι.Π. & Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

Δημόκριτοσ. 

6. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν και αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

Σο ΠΤΠΕ αναγνϊριςε την προχπηρεςία των αναπληρωτϊν εκπαιδευτικϊν καθϊσ και 

τη ςυνάφεια των μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν αναπληρωτϊν προκειμζνου να 

εξελιχθοφν μιςθολογικά. 

 

7. υνεδρίαςθ ΠΤΠΕ ωσ ςυμβοφλιο επιλογισ 



Ωσ υμβοφλιο Επιλογήσ Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων το ΠΤΠΕ Α ́ Αθήνασ, μετά τη 

διαδικαςία τησ ψηφοφορίασ του υλλόγου Διδαςκόντων, επικφρωςε την τοποθζτηςη του 

Νικόλαου Ζήςη ςτη θζςη του υποδιευθυντή του 2ου Δ Αθηνϊν για το υπόλοιπο τησ 

τριετοφσ θητείασ. 

 

    
 

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 

 

 

 

 

 


