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Α. 20 υνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ
Πραγματοποιικθκε θ 20θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 08-05-2019, θμζρα Σετάρτθ με τα παρακάτω
κζματα θμεριςιασ διάταξθσ:
Μετά από ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν του ΠΤΠΕ ςυηθτικθκαν δφο κζματα εκτόσ
θμερθςίασ διάταξθσ, οι αιτιςεισ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ και θ ανάκλθςθ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ.

Θζμα 1ο : Απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ
Ζγιναν δεκτζσ δφο (2) αιτιςεισ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 ςε ςχολεία που επικυμοφςαν
να αποςπαςτοφν, τθσ Αλεξανδράκου Καλλιόπθσ ΠΕ70 από το 53ο Δ Ακθνϊν ςτο 15ο Δ
Θλιοφπολθσ και τθσ Κουτςοκζρα Μαρίασ από το 111ο Δ ςτο 1ο Δ Καιςαριανισ μετά από αίτθςι
τουσ και αφοφ τουσ δόκθκαν όλα τα κενά.

Θζμα 2ο: Αναγνώριςθ προχπθρεςίασ και μεταπτυχιακών τίτλων αναπλθρωτών
εκπαιδευτικών
Σο ΠΤΠΕ αναγνϊριςε τισ προχπθρεςίεσ και ζκανε δεκτζσ τθσ αιτιςεισ για ςυνάφεια
μεταπτυχιακϊν τίτλων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. υγκεκριμζνα αναγνϊριςε τουσ
μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςε δεκατρείσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 από το 2ο Δ Καιςαριανισ για
επιςτιμεσ αγωγισ-ειδικι εκπαίδευςθ από το Πανεπιςτιμιο τθσ Λευκωςίασ, από το 6ο Δ
Θλιοφπολθσ για επιςτιμεσ αγωγισ-ειδικι εκπαίδευςθ από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Σμιμα, από το
162ο Δ Ακθνϊν για επιςτιμεσ αγωγισ-ειδικι εκπαίδευςθ από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Σμιμα, από
το 8ο Δ Ηωγράφου για επιςτιμεσ αγωγισ-Πλθροφορικι ςτθν εκπαίδευςθ από το Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα, από το 81ο Δ Ακθνϊν επιςτιμεσ αγωγισ-Διδακτικθ των
Μακθματικϊν και Φυςικϊν επιςτθμϊν από το Πανεπιςτιμιο τθσ Λευκωςίασ, από το 141 ο Δ
Ακθνϊν, φγχρονα περιβάλλοντα μάκθςθσ και παραγωγι διδακτικοφ υλικοφ από Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα, από το 2ο Δ Γαλατςίου, ςτελζχθ εκπαίδευςθσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ
αγωγισ από το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Παιδαγωγικό Σμιμα, από το 46 ο Δ Ακθνϊν
Περιβάλλον και ςυμπεριφορά από το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ τμιμα μθχανικϊν

περιβάλλοντοσ, από το 9ο Δ Γαλατςίου, Θετικζσ επιςτιμεσ και διδακτικζσ τουσ από το ΑΠΘ
Παιδαγωγικό Σμιμα, από το 144ο Δ Ακθνϊν ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ, Πανεπιςτιμιο
Λευκωςίασ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, από το 10ο ειδικό Δ Ακθνϊν ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ από
το Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ-Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, από το 6ο Δ Θλιοφπολθσ για ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ από το University of east London και από το 86ο Δ Ακθνϊν για
εκπαιδευτικι τεχνολογία και ανάπτυξθ ανκρϊπινων πόρων από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό τμιμα, ςε
δφο εκπαιδευτικοφσ ΠΕ60 από τθ Διεφκυνςθ ΠΕ Α’ Ακινασ για ΜΜΕ και Προςφυγικι κρίςθ από το
ΑΠΘ ςχολι Οικονομικϊν και Πολιτικϊν επιςτθμϊν τμιμα δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ και από το 22 ο
Νθπ. Ακθνϊν για εκπαίδευςθ και αναπθρία-οι ςυναιςκθματικζσ δυναμικζσ από τθ ςχολι
εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ρϊμθσ “TOR VERGATA”, ςε ζναν εκπαιδευτικό
ΠΕ11 από το 6ο ειδικό ςχολείο Ακθνϊν για Φυςικι Αγωγι και Ακλθτιςμόσ από το ΕΚΠΑ τμιμα
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ςε ζνα εκπαιδευτικό ΠΕ86 από το 67ο Δ Ακθνϊν για
Εφαρμοςμζνθ Πλθροφορικι-ςυςτιματα υπολογιςτϊν από το Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ τμιμα
εφαρμοςμζνθσ πλθροφορικισ, ζναν εκπαιδευτικό ΠΕ07 από το 4ο Δ Ηωγράφου, για μεταπτυχιακι
εκπαίδευςθ κακθγθτϊν Γερμανικισ γλϊςςασ από το ΕΑΠ ςχολι ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν, και ζναν
εκπαιδευτικό ΠΕ06 από το 70ο Δ Ακθνϊν για Master of Arts in Translation από το University of
surrey – department of linguistic, cultural and international studies.

Θζμα 3ο: Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι
Χορθγικθκαν δϊδεκα (12) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε επτά (7) ΠΕ70
από το 73 Δ Ακθνϊν προκειμζνου να διδάξει ςτο εμινάριο Εξειδίκευςθσ Σεςτ Ανίχνευςθσ
Διαταραχϊν Οπτικισ Αντίλθψθσ για Παιδιά (Α.Κ.Ο.Α. 5-7) που διοργανϊνει ο Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ
" businessacademy", από το 13ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ εξωτερικόσ
επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ τθσ τζγθσ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ, από το 21ο Δ Θλιοφπολθσ
προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ επιμορφωτισ του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ "ΑΝΟΙΚΣΑ
ΧΟΛΕΙΑ ΣΘΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" που υλοποιείται από το
Διμο τθσ Ακινασ ςε ςυνεργαςία με τθν ΚΟΙΝ..ΕΠ "ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΘ", τθν πρωτοβουλία
πολιτϊν "RESPECT FOR GREECE", το Ανεξάρτθτο Γερμανικό Ινςτιτοφτο για το Περιβάλλον UFU και
ζχει λάβει τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ, από το 152ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να
ςυμμετζχει ςε ερευνθτικό ζργο του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ με τίτλο: "Πρόςλθψθ
δθμόςιασ ιςτορίασ - Ζρευνα ςε αναγνϊςτεσ του περιοδικοφ -"Εικονογραφθμζνθ Ιςτορία", από το
87ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ θκοποιόσ, και από το 64ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου
να διδάξει το μάκθμα "Γλωςςικζσ διαταραχζσ" ςτα πλαίςια του ζργου "Προγράμματα
υμβουλευτικισ και Επαγγελματικισ Ενδυνάμωςθσ 2018-2019" που διοργανϊνει το Πανεπιςτιμιο
Αιγαίου, και από το 8ο Δ Ηωγράφου προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ, ςε ζναν (1)
εκπαιδευτικό ΠΕ60 ειδικισ αγωγισ από το 122ο νθπ. Ακθνϊν προκειμζνου να πραγματοποιιςει
ειςιγθςθ ςε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν "Ειδικι Αγωγι" του Σμιματοσ Εκπαίδευςθ και
Αγωγι ςτθν Προςχολικι Θλικία του ΕΚΠΑ, ςε δφο (2) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ79.01 από το 2ο ειδικό Δ
ΕΛΕΠΑΠ προκειμζνου να ςυμμετζχει ωσ ειςθγιτρια ςτο 10ο Ετιςιο Επιμορφωτικό εμινάριο
Κατάρτιςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ που διοργανϊνει το Εκνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, από το 17ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να ςυνεργαςτεί με τθν Ε.Λ.. ωσ
μουςικι εκγυμνάςτρια τθσ παιδικισ χορωδίασ, ςε ζνα (1) εκπαιδευτικό ΠΕ16.01 από το 8ο Δ
Ηωγράφου προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ και ςε ζναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 από το
111ο Δ Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ εκπαιδευτισ Πλθροφορικισ.
ο

Οι άδειεσ ιςχφουν από τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ των ςυναδζλφων. Όςοι ςυνάδελφοι
επικυμοφν να λάβουν άδεια καλό είναι να κατακζτουν τθν αίτθςθ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ
του ζργου, για να μθν υπάρχει πρόβλθμα κατά τθν πλθρωμι τουσ.

Θζμα 4ο: Ζνταξθ εκπ/κών ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ
Τποβλικθκαν ζξι (6) αιτιςεισ για ζνταξθ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ από τισ οποίεσ
ζγιναν δεκτζσ οι πζντε (5) ενϊ απορρίφκθκε μία (1) γιατί δεν πλθροφςε τισ προχποκζςεισ που κζτει
θ νομοκεςία.

Θζμα 5ο: Ανάκλθςθ απόφαςθσ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70
Μετά από αίτθςθ του γονζα μακθτι από το 12/κζςιο ειδικό Δ ΕΛΕΠΑΠ, το ΠΤΠΕ ανακάλεςε
προθγοφμενθ απόφαςθ του για κατ’ οίκον διδαςκαλία.

Θζμα 6ο: Προςδιοριςμόσ κενών οργανικών κζςεων .Μ.Ε.Α.Ε. τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Α΄
Ακινασ.
Σο κζμα αναβλικθκε και ςυηθτικθκε ςτο ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι
10/5.

Β. 21θ υνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ
Πραγματοποιικθκε θ 21θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 10-05-2019, θμζρα Παραςκευι με τα παρακάτω
κζματα θμεριςιασ διάταξθσ:

Θζμα 1ο: Κακοριςμόσ ομάδων ςχολικών μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Α΄ Ακινασ
Θ Διεφκυνςθ Α’ Ακινασ κακορίςτθκε από το Τπθρεςιακό υμβοφλιο ωσ μία ομάδα ςχολείων.

Θζμα 2ο: Προςδιοριςμόσ κενών οργανικών κζςεων Ειδικισ Αγωγισ τθσ Δ/νςθσ
Π.Ε. Α΄ Ακινασ
Κακορίςτθκαν τα οργανικά κενά ειδικισ αγωγισ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Α’ Ακινασ και
αναρτικθκαν ςτο site τθσ διεφκυνςθσ όπωσ οφείλει θ υπθρεςία ϊςτε να είναι προςβάςιμα ςε όλεσ
και όλουσ και να υπόκεινται ςτον ζλεγχο κάκε ενδιαφερόμενου/θσ. Σα κενά αυτά καταψθφίςτθκαν
από εμάσ γιατί δεν ανταποκρίνονται ςτισ κζςεισ του κλάδου.
Μετά τον προςδιοριςμό των κενϊν καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν υποβάλει αίτθςθ
για βελτίωςθ κζςθσ-οριςτικι τοποκζτθςθ ι ζχουν μετατεκεί από άλλα ΠΤΠΕ να υποβάλλουν
διλωςθ προτίμθςθσ ζωσ τθν Σρίτθ 14 Μαϊου 2019. Ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ διεφκυνςθσ θ
πρόςκλθςθ με αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αιτιςεισ.

Θζμα 3ο: Απόςπαςθ εκπ/κοφ εντόσ ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ
Ζγινε δεκτι θ αίτθςθ απόςπαςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ Μπαμπαλι Γεςκθμανισ ΠΕ70 από το
59 Δ Ακθνϊν ςτο 88ο Δ Ακθνϊν και αφοφ τθσ δόκθκαν όλα τα κενά.
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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

