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Τθσ εκπροςώπου των εκπαιδευτικών ςτο ΡΥΣΡΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνθσ με το Ψθφοδζλτιο τθσ 
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ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΘΣΕΙΣ ΣΥΣΡΕΙΩΣΕΙΣ 
 

ζππα Ντίνα (τακτικι),                                                                                                                               
τθλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com 

                                                                            Ραραφόρου Άντα (αναπλθρωματικι), 

                                                                                                          τθλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr 

 

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! 

13/3/2019 

Η ςκοπιμότθτα… τθσ ςκοπιμότθτασ… ω! ςκοπιμότθτα! υνεδριάςεισ απολφτωσ 
κατευκυνόμενεσ! 

Α. 13θ Συνεδρίαςθ του ΡΥΣΡΕ Α’ Ακινασ 
 

Στο ΡΥΣΡΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 13θ, τθν Τετάρτθ 13/3/2019, 
ςυηθτικθκαν τα παρακάτω: 

 

1. Ρροςδιοριςμόσ οργανικισ ςφνκεςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ Δ/νςθσ Ρ.Ε. 
Α΄ Ακινασ 

 τθ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ για το κζμα αυτό, αποδείχτθκε περίτρανα για μια ακόμα φορά ότι 

οι εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ είναι απολφτωσ κατευκυνόμενεσ από τισ πολιτικζσ επιδιϊξεισ τθσ 

εκάςτοτε θγεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ και καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τισ 

εκπαιδευτικζσ και μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν οφτε πολφ περιςςότερο με τα δικαιϊματα 

των εκπαιδευτικϊν. 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΓΕΝΙΚΘ 
ΑΓΩΓΘ - 

ΟΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΕΚΡ/ΚΟΙ 
Ρ.Ρ.Σ. ΜΕ 

ΛΘΞΘ 
ΘΘΤΕΙΑΣ 
ΕΩΣ 31-
08-2019 

ΥΡΕ. Ζλλειμμα (-) 
Ρλεόναςμα 

(+) 
προςωπικό 

Εκτίμθςθ 
ΡΥΣΡΕ 

ελλείμματα(-) 
πλεονάςματα

(+) 

ΡΕ 70 Δάςκαλοι 2.940 (2944) 2.773 (2.819) 1 (1) 20 (19) 2 -166 (-105)      -100 (+10) 

ΡΕ 60 Νθπιαγωγοί 636 (635) 630(633) 0 (0) 0 (0) 0 -6 (-2)      -6      (-2) 

ΡΕ 06 Αγγλικών 278 (278) 280(285) 0 (0) 2 (2) 0 +2 (0)        0      (0) 

ΡΕ 11 Φυςικισ 
Αγωγισ 

270 (270) 267(270) 0 (0) 2 (2) 0 -3 (0)       -3      (0) 

ΡΕ 
79.01 

Μουςικισ 123 (123) 102 (97) 2 (2) 2 (3) 0 -19 (-21)       -19   (-5) 

ΡΕ 05 Γαλλικών 50 (50) 49(49) 0 (0) 0 (0) 0 -1 (-1)        -1   (0) 

ΡΕ 07 Γερμανικών  21 (21) 21(21) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0)         0    (0) 

ΡΕ 08 Εικαςτικών  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0)         0    (0) 

ΡΕ 86 Ρλθροφορικισ 83 (83) 80 (80) 0 (0) 1 (0) 0 -3 (-3)        -3   (0) 

ΡΕ 32 Θεατρικισ 
Αγωγισ 

4 (4) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0)          0   (0) 
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*Στισ παρενκζςεισ βρίςκεται θ περςινι εκτίμθςθ του ΡΥΣΡΕ 
 

Γι’ αυτό καλζςαμε το ΠΤΠΕ ςτο ςφνολό του και το κάκε μζλοσ του προςωπικά να αρνθκεί να 

νομιμοποιιςει τθν προςχθματικι διαδικαςία και καταψθφίςαμε τισ εκτιμιςεισ τθσ. Η παραπάνω 

αποτφπωςθ και οι εκτιμιςεισ πάρκθκαν με ψιφουσ 3 υπζρ (του διευκυντι εκπαίδευςθσ και των 

διοριςμζνων μελϊν) και δφο κατά (των αιρετϊν).  

Σο προςχθματικό τθσ διαδικαςίασ αποκαλφπτεται και από τθ μεκόδευςθ του Τπουργείου 

Παιδείασ που εξζδωςε εγκφκλιο για τον προςδιοριςμό κενϊν -πλεοναςμάτων ενόψει των μετακζςεων 

για το ςχολικό ζτοσ 2019 με θμερομθνία ζκδοςθσ 8/3/2019, κοινοποιικθκε ςτισ Διευκφνςεισ τθν 

Παραςκευι 8/3/2019 αργά το μεςθμζρι και ενϊ τα ςχολεία είναι για ζνα τριιμερο κλειςτά λόγω 

αββατοκφριακου και Κακαρισ Δευτζρασ και καλοφςε να γίνει θ αποτφπωςθ μζχρι τισ 13/3!!! Ζτςι, θ 

διοίκθςθ δεν ιταν ςε κζςθ οφτε τθν πραγματικι εικόνα των υπθρετοφντων μονίμων να αποτυπϊςει 

με αςφάλεια! Αλλά όλα ζγιναν άρον άρον γιατί ζπρεπε να υπθρετθκοφν οι ςκοπιμότθτεσ του 

Τπουργείου! Σο υπουργείο και φζτοσ ζχει ιδθ ζτοιμουσ τουσ πίνακεσ και κζλει τα ΠΤΠΕ, οι 

διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι περιφερειακοί διευκυντζσ απλϊσ να βάλουν τθν υπογραφι τουσ. Δε 

χρειάηεται μεγαλφτερθ απόδειξθ ότι το ςκθνικό είναι ςτθμζνο και απολφτωσ κακοδθγοφμενο από το 

Τπουργείο. Μια ςφγκριςθ με πζρςι κλείνει το ςτόμα όλων των κυβερνθτικϊν απολογθτϊν. Πζρςι, ο 

διευκυντισ εκπαίδευςθσ και οι τότε διοριςμζνοι εκπρόςωποι ςτο ΠΤΠΕ εκτίμθςαν ότι το ΠΕ70 κα 

είναι πλεοναςματικό ενϊ οι πίνακεσ ζδιναν -105 οργανικζσ. Ζτςι, δεν πραγματοποιικθκε καμία 

μετάκεςθ ςτθν Α’ διεφκυνςθ. Φυςικά, θ πραγματικότθτα τουσ διζψευςε πανθγυρικά. τθν Α’ 

διεφκυνςθ για να λειτουργεί ςτοιχειωδϊσ ιρκαν 100 αποςπαςμζνοι και προςλιφκθκαν 70 

αναπλθρωτζσ γενικισ.  

Αλλά ακόμα και τϊρα, που είναι φανερό ότι ςτα πλαίςια τθσ προεκλογικισ χρονιάσ το υπουργείο 

αποφάςιςε να κάνει κάποιεσ μετακζςεισ, οι αρικμοί είναι μικρότεροι τθσ πραγματικισ εικόνασ και 

ςίγουρα πολφ μικρότεροι των πραγματικϊν αναγκϊν!  Χαρακτθριςτικό ςε αυτό αποτελοφν, το ΠΕ70 

όπου θ εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ είναι για ζλλειμμα 100 δαςκάλων ενϊ θ πραγματικι απόκλιςθ είναι 

166 δάςκαλοι και φυςικά τα ΠΕ διαφόρων ειδικοτιτων όπου εκεί δεν υπάρχουν ιδρυμζνεσ οργανικζσ! 

Σο  εκπαιδευτικό κίνθμα, ΣΩΡΑ χρειάηεται να ςθκϊςει το ηιτθμα των μαηικϊν μόνιμων διοριςμϊν 

δαςκάλων, νθπιαγωγϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ και όλων των ειδικοτιτων. Είναι και θ μοναδικι 

προχπόκεςθ για να λειτουργιςουν τα ςχολεία και να προςτατευτοφν τα μορφωτικά δικαιϊματα των 

μακθτϊν!  

Πλεσ/Πλοι ςτθν κινθτοποίθςθ τθν Ρζμπτθ 14/3, 13.00 Ρροπφλαια, ενάντια ςτο προςοντολόγιο, 

για τθν κατάργθςθ του νόμου των απολφςεων, για μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ όλων των 

αναπλθρωτών με πτυχίο/προχπθρεςία. 

ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ - ΟΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ Ζλλειμμα (-) 
Ρλεόναςμα (+)  

προςωπικό 

Εκτίμθςθ ΡΥΣΡΕ 
ελλείμματα(-) 

πλεονάςματα(+) 

ΠΕ70                      265 (265) 219 (218) -46 (-47)                        -46 (-47) 
ΠΕ60                         65 (65)        19 (19)                                                              -46 (-46)                        -46 (-46) 
              
 ΠΕ11                           6 (6)                   8 (8)                                                                             +2 (+2)                            +2 (+2) 
ΠΕ16                            2 (2) 1                                                             

  
           -2 (-1)                             -2 (-1) 



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

Ενιαίο 12χρονο Δθμόςιο Δωρεάν χολείο με 2χρονθ Προςχολικι Αγωγι κι 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. 

Συγκεκριμζνα: 

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

4. Κδρυςθ και απόδοςθ οργανικϊν κζςεων ςε όλεσ τισ υπάρχουςεσ ειδικότθτεσ 

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

6. 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 και ζνταξθ όλων των προνθπίων ςτο 

δθμόςιο και δωρεάν 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  

 

Θζμα 2ο: Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ςπουδών 

αναπλθρωτών 

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια  μεταπτυχιακϊν τίτλων ςε αναπλθρωτζσ/τριεσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 

μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. 

Θζμα 3ο: Αναγνώριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτών 

Αναγνωρίςτθκε θ προχπθρεςία αναπλθρωτϊν/τριϊν για τθν μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. 

Θζμα 4ο:  Ζνςταςθ εκπ/κοφ κατά τθσ επιλογισ αναπλθρωτι υποδ/ντι 

Απορρίφκθκε ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ θ οποία ζγινε γιατί δεν επιλζχκθκε ωσ υποδιευκφντρια 

ενϊ είχε περιςςότερα χρόνια υπθρεςίασ, με τθν εξιγθςθ ότι ςυμπλιρωνε το ωράριό τθσ και ςε άλλθ 

ςχολικι μονάδα. Τπερψθφίςαμε τθν ζνςταςθ υποςτθρίηοντασ ότι με αυτζσ τισ διατάξεισ τθσ 

νομοκεςίασ αφαιρείται θ δυνατότθτα ςε πλικοσ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων να κζτουν 

υποψθφιότθτα για υποδιευκυντζσ/ντριεσ.  

Θζμα 5ο: Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

Χορθγικθκαν 11 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ςε ΠΕ70 από το 1ο Δ Καιςαριανισ 

προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ υνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Προςωπικό ςτο Ελλθνικό Ανοικτό 

Πανεπιςτιμιο ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν "Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, από το 145ο Δ 

προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ υπάλλθλοσ γραφείου, από το 12ο Δ Βφρωνα προκειμζνου να 

απαςχολθκεί ωσ υπεφκυνοσ ςεμιναρίων ςε καταςκινωςθ, από το 12ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να 



διδάξει ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ε.Κ.Π.Α., από το 15ο Δ Ηλιοφπολθσ 

προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων: ΙΣΤΕ -

"Διόφαντοσ, ςε ΠΕ70.50 από το 44ο Δ προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ εμψυχϊτρια κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ ςε Κζντρο Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν, ςε ΠΕ60.50 από το 34ο Ν/γείο προκειμζνου να διδάξει 

ςτο Δ.ΙΕΚ ΔΑΦΝΗ -ΤΜΗΣΣΟΤ, ςτθν ειδικότθτα "Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων", ςε ΠΕ07 από 76ο Δ 

Ακθνϊν προκειμζνου να ςυμμετζχει ωσ επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ, ςε ΠΕ79.01 από το 5ο Δ Γαλατςίου προκειμζνου να διδάξει μακιματα πιάνου  ςε 

Ωδείο, ςε ΠΕ86 από το 2ο Δ Ηλιοφπολθσ προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ 

Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων : ΙΣΤΕ -"Διόφαντοσ, ςε ΠΕ06 από το 1ο 12/κ Π.Δ..Π. Ακθνϊν (Μαράςλειο) 

προκειμζνου να διδάξει ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (ΕΚΔΔΑ) τθν 

"Αγγλικι Γλϊςςα".  

 
 

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 


