
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 23ο 

Σων εκπροςώπων των εκπαιδευτικών ςτο ΠΤΠΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνων με το Ψθφοδζλτιο τθσ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ 
 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα(τακτικι), 
                                                                                                τθλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr  

Ακαναςοφλα Ανκι (αναπλθρωματικι), 

                                                                                                τθλ: 6936742881 anthiath@otenet.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! 

      04/11/2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 
Διλωςθ παραίτθςθσ 

Διλωςθ τθσ Ρζππα Ντίνασ, τακτικοφ μζλοσ ΠΤΠΕ Α’ Ακινασ, εκλεγμζνθσ με τθν 
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 
ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (Παρεμβάςεισ Κινιςεισ υςπειρώςεισ): «τα πλαίςια 
τθσ ετιςιασ 
εναλλαγισ ςτθ κθτεία των αιρετών που εφαρμόηουν οι Παρεμβάςεισ Κινιςεισ 
υςπειρώςεισ, 
δθλώνω ότι παραιτικθκα από το Τπθρεςιακό υμβοφλιο τθσ Α’ Ακινασ και τθ 
κζςθ αναλαμβάνουν  
ωσ εκπρόςωποί μασ θ Παραφόρου Άντα (τακτικι) και θ Ακαναςοφλα Ανκι 
(αναπλθρωματικι). 
 

 

56θ υνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ  04/11/2019 
 

Πραγματοποιικθκε θ 56θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 04-11-2019, θμζρα Δευτζρα με τα 

παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

mailto:aparaforou@yahoo.gr
mailto:anthiath@otenet.gr


Μετά από ομόφωνθ απόφαςθ των μελών του ΠΤΠΕ ςυηθτικθκε ζνα κζμα 

εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ, προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ11. 

 

Θζμα 1ο : Απόςπαςθ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ60 για τθ ςτελζχωςθ Δ.Τ.Ε.Π. 

τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Α΄ Ακινασ (Παράρτθμα 54ου Νθπιαγωγείου Ακθνών). 

Ικανοποιικθκε θ αίτθςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ60 για τθ ςτελζχωςθ 

ΔΤΕΠ( Παράρτθμα 54ου Νθπιαγωγείου Ακθνών – Ελαιώνασ). Η απόςπαςθ κα 

ικανοποιθκεί όταν καλυφκεί θ ανάγκθ ςτο αντίςτοιχο νθπιαγωγείο. 

Θζμα 2ο : Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών εντόσ ΠΤΠΕ. 

Ικανοποιικθκε μία (1) αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70, από το 144ο Δ. . Ακθνών ςτο 

46ο Δ.. Ακθνών (δθμιουργία λειτουργικοφ κενοφ λόγω άδειασ). 

Θζμα 3ο: Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ06 και ΠΕ11. 

Ικανοποιικθκαν δφο(2) αιτιςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών, 

μία(1) εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 (Διάκεςθ ΠΤΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑ) τοποκετικθκε 

προςωρινά ςτο 14ο Δ.. Ακθνών(2 ώρεσ), ςτο 69ο Δ.. Ακθνών(5 ώρεσ), ςτο 51ο 

Δ.. ΑΘΗΝΏΝ(2 ώρεσ), ςτο 54ο Δ.. Ακθνών(2 ώρεσ) και ςτο 55ο Δ.. Ακθνών (2 

ώρεσ) το υπόλοιπο του υποχρεωτικοφ τθσ ωραρίου κα διατεκεί ςτο 14ο Δ.. 

Ακθνών και ζνασ εκπαιδευτικόσ(1) ΠΕ11 ( μετάκεςθ από άλλο ΠΤΠΕ) ςτο 1ο Δ.. 

Ζωγράφου. 

Θζμα 4ο: Σροποποίθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπαιδευτικοφ. 

Απορρίφκθκαν δφο(2) αιτιςεισ εκπαιδευτικών (ΠΕ86 και ΠΕ06) λόγω 

προτεραιότθτασ ςυμπλιρωςθσ των ωρών τουσ ςτο πρωινό πρόγραμμα. 

Θζμα 5ο: υμπλιρωςθ ωραρίου εκπαιδευτικών.  

Ικανοποιικθκαν δφο αιτιςεισ εκπαιδευτικών, θ μία ΠΕΟ7 (Μερικι διάκεςθ από 

το ΠΤΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑ) δφο(2 ώρεσ) ςτο 4ο Δ.. Ζωγράφου και θ δεφτερθ ΠΕ05 

(ΠΤΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) ςτο 13ο Δ.. Ακθνών(9 ώρεσ), ςτο 93ο Δ.. Ακθνών(4 ώρεσ), ςτο 

8ο Δ.. Δάφνθσ(4 ώρεσ) και ςτο 1ο 12/κζςιο Πειραματικό Δ.. Ακθνών(6 ώρεσ). 

Θζμα 6ο: Άρςθ υπεραρικμίασ και επιςτροφι εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 ςτθν 

οργανικι του κζςθ. 



Ικανοποιικθκε θ αίτθςθ επιςτροφισ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 από το 15ο Δ.. 

Ακθνών ςτο 111ο Δ.. Ακθνών λόγω αλλαγισ κακθκόντων από εκπαιδευτικά ςε 

διοικθτικά. Αίρεται θ υπεραρικμία από το 111ο Δ.. Ακθνών. 

 

                                  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


