
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 19o 

Σων εκπροςώπων των εκπαιδευτικών ςτο ΠΤΠΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνων με το Ψθφοδζλτιο τθσ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ 
 

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

                                                                            Παραφόρου 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! 

50θ  και 51θ υνεδριάςεισ του ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ  3 & 4/10/2019 

Πραγματοποιικθκαν θ 50θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 03-10-2019, θμζρα Πζμπτθ και θ 51θ ςυνεδρίαςθ 
ςτισ 04-10-2019, θμζρα Παραςκευι. τισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ ςυμμετείχε το αναπλθρωματικό 
μζλοσ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, Παραφόρου Άντα. 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

ε ςυνζχεια προθγοφμενου ενθμερωτικοφ μασ για τισ ςυμπλθρϊςεισ ωραρίου από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων, είχαμε γράψει ότι είναι βακιά αντιπαιδαγωγικό να αντιμετωπίηονται 
οι εκπαιδευτικοί ωσ ώρεσ και όχι ωσ απαραίτθτο προςωπικό τθσ ςχολικισ μονάδασ. Αποτζλεςμα 
αυτισ τθσ λογικισ είναι να κατατεμαχίηονται εκπαιδευτικοί ςε πολλζσ ςχολικζσ μονάδεσ, τα 
ςχολεία να αδυνατοφν να βρουν μζρεσ να μοιραςτοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα προγράμματα 
των ςχολικϊν μονάδων να αποτελοφν διςεπίλυτο tetris. Ζνασ μινασ ζχει περάςει από τθν ζναρξθ 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ και οι ευκφνεσ του Τπουργείου είναι τεράςτιεσ που κάνει προςλιψεισ με το 
ςταγονόμετρο και τα κενά ςτα ςχολεία ςυνεχίηουν να υπάρχουν.  

Πολλά παραμζνουν ειδικά τα κενά ΠΕ60 (το 61ο νθπιαγωγείο είναι ζνα από αυτά και 
παραμζνει κενό από τθν αρχι τθσ χρονιάσ) και ΠΕ06 ενϊ παραμζνουν τα κενά ςε ΠΕ08 και ΠΕ70 
(55ο, 107ο, και φυςικά πολλά ολοιμερα που δεν λειτουργοφν ςε πλιρθ ανάπτυξθ το πρόγραμμά 
τουσ) 

Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ 50θσ ςυνεδρίαςθσ: 

Θζμα 1ο: υμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79, &ΠΕ86 με 

απόςπαςθ από άλλα ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ι με ολικι διάκεςθ από ΠΤΔΕ και δε ςυμπλθρϊνουν το 

υποχρεωτικό τουσ ωράριο ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχουν τοποκετθκεί. 

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτιτων τοποκετικθκαν ςτα ςχολεία που επικυμοφςαν 

κατόπιν διλωςισ τουσ ςφμφωνα με τα κενά που τουσ δόκθκαν. 
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Θζμα 2ο: Εξζταςθ αιτιςεων και διαμόρφωςθ πρόταςθσ για αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν εντόσ του 

ΠΤΠΕ Α Ακινασ. 

Ικανοποιικθκαν ζξι (6) αιτιςεισ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70, Μιχαλοποφλου Ευαγγελία από 

το 3ο Δ.. Τμθττοφ ςτο 8ο Δ.. Βφρωνα, ιδεράσ Νικόλαοσ από το 10ο Δ.. Ακθνϊν ςτο 3ο Δ.. 

Τμθττοφ, ίφωνα Χρυςαυγι από το 144ο Δ.. Ακθνϊν ςτο Δθμοτικό χολείο Παίδων ‘’ΑΓΛΑΪΑ 

ΚΤΡΙΑΚΟΤ’’, Γκολιάρα Μαρία από το 3ο Δ.. Τμθττοφ ςτο 4ο Δ.. Ηωγράφου. Δφο (2) αιτιςεισ 

απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 απορρίφκθκαν με τθν αιτιολογία ζλλειψθσ κενοφ ςτα ςχολεία 

που επικυμοφςαν.. 

Ζγινε μία(1) αίτθςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ08,απορριφκθκε λόγω ζλλειψθσ κενϊν ςτα 

ςχολεία που αιτοφνταν να τοποκετθκεί. 

Ικανοποιικθκε μία (1) αίτθςθ τροποποίθςθσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπαιδευτικοφ ΠΕ06, Κουρζτα 

Ηωι από το 139ο Δ.. Ακθνϊν ςτο 57ο Δ.. Ακθνϊν. 

Θζμα 3ο: Διάκεςθ εκπαιδευτικοφ για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τθσ ωραρίου (αλλαγι 

κακθκόντων από εκπαιδευτικά ςε διοικθτικά). 

Εγκρίκθκε θ αίτθςθ αλλαγισ κακθκόντων για λόγουσ υγείασ. 

Θζμα 4ο: Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. 

Χορθγικθκαν δϊδεκα (12) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε επτά (7) εκπαιδευτικοφσ 

ΠΕ70, ςε δφο (2) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11, ςε μία (1) εκπαιδευτικό ΠΕ60 και ςε ζναν (1) εκπαιδευτικό 

ΠΕ79.01. 

Θζμα 5ο: Οριςμόσ κατ` οίκον διδαςκαλίασ. 

Εγκρίκθκαν 2 αιτιςεισ για κατ`οίκον διδαςκαλία, θ μία από το 4ο Δθμοτικό χολείο Ακθνϊν και θ 

δεφτερθ από το 21ο Νθπιαγωγείο Θλιοφπολθσ. 

Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ 51θσ ςυνεδρίαςθσ: 

Θζμα 1ο : Σροποποίθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπ/κοφ κλάδου ΠΕ86. 

Ικανοποικθκε θ αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ86,να μετακινθκεί από το 11ο Γαλατςίου(5 ϊρεσ) ςτο 2ο 
Γαλατςίου(5 ϊρεσ). 

Θζμα 2ο: Απόςπαςθ εκπ/κοφ εντόσ ΠΤΠΕ. 

Ικανοποιικθκε μία(1) αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70, Ρουςτζνθσ Ιωάννθσ από το 56ο Δθμοτικό 
ςχολείο Ακθνϊν ςτο 144ο Δθμοτικό ςχολείο Ακθνϊν. 

Θζμα 3ο: Σροποποίθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ εκπ/κών κλάδου ΠΕ86. 

Ικανοποιικθκαν οι αιτιςεισ δφο(2) εκπαιδευτικϊν ΠΕ86 ςτα ςχολεία που επικυμοφςαν. 



Θζμα 4ο. υμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου εκπ/κών κλάδου ΠΕ86 με απόςπαςθ από άλλα 
ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ & με ολικι διάκεςθ από ΠΤΔΕ Α΄ Ακινασ. 

Ικανοποιικθκαν οι τρεισ(3) αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ86 για ςυμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου. 

 

                              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 

 

 

 

 

 

 

 


