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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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Ενθμζρωςθ 

1. υνεχίηονται τα κενά  

Δζκα θμζρεσ μετά τισ τελευταίεσ προςλιψεισ και αφοφ ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ Α’ Ακινασ 

αρνικθκε να δϊςει ςτουσ αναπλθρωτζσ όλα τα κενά, θ Α’ Διεφκυνςθ ςυνεχίηει να ζχει κενά ΠΕ70 ςε 

πρωινζσ τάξεισ ςτο 63ο ΔΣ Ακθνϊν, 77ο ΔΣ Ακθνϊν, 53ο ΔΣ Ακθνϊν, 17ο ΔΣ Ακθνϊν, 10ο ΔΣ Θλιοφπολθσ, 

ενϊ το ίδιο ςυμβαίνει με ΠΕ07 για το 54ο ΔΣ και 55ο ΔΣ Ακθνϊν, ΠΕ06 ςτο 7ο Γαλατςίου και πλικοσ 

ςχολικϊν μονάδων για τα ΠΕ08, ΠΕ92 και ΠΕ79 μια και το υπουργείο δεν ζχει προχωριςει ςε νζεσ 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν! Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ κεωρεί ότι κενά μζχρι ζνα μινα οφείλουν να 

καλφπτονται εκ των ενόντων από τθν ίδια τθ ςχολικι μονάδα. Αυτό γίνεται ςυνικωσ με κλείςιμο 

τμθμάτων ολοθμζρων και μετακίνθςθ εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και με «άτυπθ» χριςθ των 

εκπαιδευτικϊν τμθμάτων υποδοχισ και αρκετζσ φορζσ και ζνταξθσ! Όλεσ οι παραπάνω επιλογζσ είναι 

απολφτωσ παράνομεσ και ςαφϊσ αντιπαιδαγωγικζσ και οφείλουν να καταγγζλλονται ςτα 

εκπαιδευτικά ςωματεία.  

Στισ 30/1 πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω προςλιψεισ αναπλθρωτϊν. Οι προςλιψεισ αυτζσ 

αντιςτοιχοφν ςτον αρικμό των προςλιψεων που πραγματοποιικθκαν ςτισ 16/1 και οι αντίςτοιχοι 

εκπαιδευτικοί δεν ανζλαβαν υπθρεςία. Δεν γνωρίηουμε πόςοι/εσ κα κάνουν αποδεκτι τθν πρόςλθψθ 

και κα αναλάβουν υπθρεςία κι ζτςι αν κα καλυφκοφν όλα τα κενά που υπάρχουν ςιμερα. Το ηιτθμα 

είναι ότι ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ οφείλει να δϊςει όλα τα κενά ςτουσ αναπλθρωτζσ/τριεσ και όχι 

να κάνει επιλογι «προτεραιοτιτων» εξυπθρετϊντασ θμετζρουσ και αφινοντασ με επιλογι του 

ςχολεία ακάλυπτα!  

Προςλιψεισ 
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2. Αδιαφάνεια  

Συνεχίηεται το απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ μθ δθμοςιοποίθςθσ και ανάρτθςθσ ςτο ςάιτ τθσ 

διεφκυνςθσ των αποφάςεων του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου και του διευκυντι εκπαίδευςθσ, όπωσ των 

αποςπάςεων, των τροποποιιςεων ωραρίου, τθσ βελτίωςθσ κζςθσ για τουσ/τισ αναπλθρωτζσ/τριεσ 

κ.λπ., των κενϊν, με αποτζλεςμα να μθν μποροφν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ελζγχουν τθν πορεία και 

τθν τιρθςθ των νομίμων για τα διαφόρων ειδϊν αιτιματά τουσ. Ζτςι, π.χ. εκπαιδευτικόσ που αιτείται 

απόςπαςθσ ςε ζνα ςχολείο δεν γνωρίηει αν αντ’ αυτοφ τοποκετικθκε άλλοσ/θ με λιγότερα μόρια, ενϊ 

το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει με τα κενά, όπου ςχολικζσ μονάδεσ δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτα κενά ενϊ 

είχαν τθ διαβεβαίωςθ τθλεφωνικά, τθσ διεφκυνςθσ, ότι το κενό τουσ ςυμπεριλιφκθ αλλά δεν 

επιλζχκθκε! Το απαράδεκτο αυτό κακεςτϊσ ευνοεί τθ λογικι των εξυπθρετιςεων και των 

διευκολφνςεων ακόμα και για τθν απλι πλθροφόρθςθ, που προςβάλουν τθν αξιοπρζπεια των 

εκπαιδευτικϊν ενϊ οδθγεί Σωματεία και αιρετοφσ εκπροςϊπουσ ςτο ρόλο του Σζρλοκ Χολμσ. 

Απαιτοφμε τθν ανάρτθςθ όλων των αποφάςεων. Υπενκυμίηουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνθμα ζχει 

δϊςει και ςυνεχίηει να δίνει μάχεσ υπεραςπιηόμενθ ςυλλογικά δικαιϊματα κι όχι ατομικζσ 

εξυπθρετιςεισ και δε κα επιτρζψει ςε καμία κυβζρνθςθ, διοίκθςθ κ.λπ. να τα αμφιςβθτεί και να τα 

ακυρϊνει με τον τρόπο τθσ!  

Β. 3θ υνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ Α’ Ακινασ 
 

Πραγματοποιικθκε θ 3θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 28-01-2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:30, με τα 

παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ (θ 2θ ςυνεδρίαςθ του ΠΥΣΠΕ Α’ Ακινασ πραγματοποιικθκε 

για κζματα των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, και 

ζτςι ς’ αυτι ςυμμετείχαν οι αιρετοί εκπρόςωποι των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν, αντί των αιρετϊν 

εκπροςϊπων των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν): 

 

Θζμα 1ο: Σροποποίθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου 
 

Εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου τθσ Βλαςταράκθ Διμθτρασ, ΠΕ06, μετά 

από αίτθςι τθσ, ςτο 105ο ΔΣ Ακθνϊν (15 ϊρεσ) για να καλφψει κενό μακρόχρονθσ αναρρωτικισ. Τθν 

κζςθ τθσ ςτο 91ο ΔΣ Ακθνϊν για 15 ϊρεσ κατζλαβε νεοπροςλθφκείςα αναπλθρϊτρια εκπαιδευτικόσ 

ΠΕ06. 
 

Θζμα 2ο: Απόςπαςθ εντόσ εκπ/κοφ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακθνάσ 
 

Το ΠΥΣΠΕ απζρριψε τθν αίτθςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 ςτο 1ο Θλιοφπολθσ λόγω 

ανυπαρξίασ κενοφ. 

Θζμα 3ο: Ενςτάςεισ εκπαιδευτικϊν Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ 

Απορρίφκθκε κατά πλειοψθφία 3-2 (μειοψιφθςαν οι αιρετοί) θ ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ60 

κατά του τρόπου υπολογιςμοφ των μορίων τθσ και κατά του πίνακα εκπ/κϊν τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ 

Ακινασ που αιτοφνται βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ  εντόσ του ΠΥΣΠΕ Αϋ Ακινασ ςτθ Γενικι 

και Ειδικι Αγωγι για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. Ψιφιςα υπζρ τθσ ζνςταςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ γιατί 

οφείλει θ υπθρεςία να υπολογίςει τα μόρια μετάκεςθσ που αναλογοφν ςτθν οργανικι κζςθ κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ των περιόδων για τισ οποίεσ κατζκεςε τθν ζνςταςθ, μια και θ «ολικι διάκεςθ» 

των εκπαιδευτικϊν ολοκλθρϊνεται κατά το νόμο υποχρεωτικά ςτισ 21/6, όπου επιςτρζφουν ςτθν 

οργανικι τουσ και όχι ςτισ 31/8, όπωσ ςτρεβλά αναγράφει θ απόφαςθ τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ 

Ιονίων Νιςων.  



Θζμα 4ο: Ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςε εκπ/κό για κατ' οίκον διδαςκαλία 

μακθτι 

Ανατζκθκε ςτθν Μανϊλθ Ευγενία, ΠΕ71, από το 8ο ΔΣ Ν. Φιλαδζλφειασ, για τθν προκιρυξθ κατ’ 

οίκον διδαςκαλίασ με αρ. πρωτ. 2014/18-01-2019. Για τθ ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ υπιρξαν δφο 

αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70.50 και μία ΠΕ71 και επιλζγει θ εκπαιδευτικόσ ΠΕ71 που είναι κάτοχοσ 

του πτυχίου ειδικισ αγωγισ. 
 

Θζμα 4ο: Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν 
 

Δόκθκε μία ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου, ςε εκπαιδευτικό ΠΕ60 από το 24ο Νθπ. Θλιοφπολθσ 

Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ "Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ" (κατεφκυνςθ Παιδαγωγικι 

Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ) του Τμιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Σχολισ 

Περιβάλλονταοσ, Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκόπειου Πανεπιςτθμίου.  

Θζμα 5ο: Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 
 

Εγκρίκθκαν 10 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου, για ΠΕ70, από το 1ο Π.Δ.Σ.Π.Α.  Ακθνϊν 

(Μαράςλειοσ), προκειμζνου να διδάξει ςτο Διαπανεπιςτθμιακό Εξ Αποςτάςεωσ Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα "Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ" του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ, 12ο Ακθνϊν προκειμζνου 

να διδάξει ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ  Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ  του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ε.Κ.Π.Α), από το 1ο ΔΣ 

Δάφνθσ προκειμζνου να διδάξει ςτο Ετιςιο Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ, από το 104ο ΔΣ 

Ακθνϊν, προκειμζνου να διδάξει ςτο  Ετιςιο Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ, από το 5ο  ΔΣ 

Ηωγράφου, προκειμζνου να διδάξει ςτο "Ετιςιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικισ  και Ειδίκευςθσ  ςτθ 

Συμβουλευτικι και τον Προςανατολιςμό", από το 25ο ΔΣ Ακθνϊν προκειμζνου να διδάξει ςτο 

Διαπανεπιςτθμιακό Εξ Αποςτάςεωσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ" του 

Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ, ΠΕ60 από το 122ο Νθπ. Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ 

επόπτρια πρακτικισ άςκθςθσ ςε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν  "Ειδικι Αγωγι", ςε ΠΕ71 από 

το 1ο ΔΣ Βφρωνα, προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ υπάλλθλοσ γραφείου, ΠΕ79.1 από το 17ο ΔΣ 

Ακθνϊν προκειμζνου να ςυνεργαςτεί με τθν Ε.Λ.Σ.  ωσ μουςικι εκγυμνάςτρια παιδικισ χορωδίασ, 

ΠΕ86 από το 24ο ΔΣ Ακθνϊν προκειμζνου να διδάξει ςτα Δ.ΙΕΚ Γαλατςίου και Δ.ΙΕΚ Γλυφάδασ.  

Θζμα 6ο (εκτόσ θμερθςίασ): Χοριγθςθ επιδόματοσ κζςθ διευκυντι 

Χορθγικθκε επίδομα κζςθσ διευκυντι ςτθν εκπαιδευτικό Μάλφα Σταυροφλα από το 6ο ειδικό 

ΔΣ Ακθνϊν για το διάςτθμα που αςκοφςε τα κακικοντα τθσ διευκφντριασ, μζχρι τθν τοποκζτθςθ από 

τουσ πίνακεσ κατάταξθσ, διευκφντριασ ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 
 

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/Μακρυγιάννθσ 


