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Σων εκπροςϊπων των εκπαιδευτικϊν ςτο ΠΤΠΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνων με το Ψθφοδζλτιο τθσ 
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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! 

             
23/06/2020 

 
Πραγματοποιικθκαν  οι 21θ, 22θ & 23θ ςυνεδριάςεισ ςτισ 18, 19 & 23-06-2019, θμζρεσ 
Πζμπτθ, Παραςκευι και Τρίτθ αντίςτοιχα. Στισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ ςυμμετείχε το 
αναπλθρωματικό μζλοσ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, Δίπλα Νατάςα. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, ςυνεχίηεται θ αποδόμθςθ του Δθμόςιου ςχολείου 

με τισ ρυκμίςεισ που ειςιγαγε θ ψιφιςθ του νζου νόμου για τθν παιδεία 

(Ν4692/12-06-2020)1 για τθν «αναβάκμιςθ»-υποβάκμιςθ του ςχολείου ςτισ 

11/06/2020. Πρϊτα, με τθν αφξθςθ του μζγιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα 

από 22 ςε 25 και τθ κεςμοκζτθςθ του ελάχιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα ςε 

15 παιδιά ςτα 7κεςια δθμοτικά και άνω, και του ελάχιςτου αρικμοφ μακθτϊν για 

τθ ςυγκρότθςθ τμιματοσ ςε 15 παιδιά ςτα 2κεςια νθπιαγωγεία και άνω (άρκρο 

50 Ν4692, εγκφκλιοσ 79384/23-6-20202), τθ διεφρυνςθ κατθγοριοποίθςθσ των 

ςχολείων ςε πρότυπα/πειραματικά και μθ, (ΚΕΦ. Βϋ άρκρα 10-23 Ν4692) και με τθν 

ειςαγωγι διδακτικϊν αντικειμζνων (αγγλικϊν) ςτο νθπιαγωγείο (άρκρο 2 Ν4692, 

εγκφκλιοσ Φ.7/76871/ΓΔ4/8-6-2020)3 και το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα των 

δθμοτικϊν (άρκρο 3 Ν4692), που αυξάνει τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ των αγγλικϊν και 

μειϊνει αντίςτοιχα των δαςκάλων, ρυκμίςεισ που προαναγγζλλουν τθ μείωςθ 

                                                           
1
 https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2020/fek-111-2020.pdf 

2
 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/arithmos_mathiton_se_nipiagogeia_kai_dimotika_sholeia_kai_sygkrotisi_tmimaton.pdf 
3
 https://drive.google.com/file/d/12SyeW0O8ZgEFuuVGrAhflzFZa3AE2QNj/view 
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ακόμα περιςςότερο προςλιψεων εκπαιδευτικϊν και μείωςθ των δαπανϊν για τα 

«μθ ευνοθμζνα» ςχολεία. 

Το Υπουργείο ςυνεχίηει να αγνοεί τισ παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν για 

ςτιριξθ από ςτακερό και μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό, ϊςτε να καλλιεργείται 

παιδαγωγικό κλίμα εμπιςτοςφνθσ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Συνεχίηει να 

αγνοεί τθν ανάγκθ φοίτθςθσ μακθτϊν ςε ολιγομελι τμιματα, ϊςτε να 

υποςτθρίηονται με τον μεγαλφτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότθτεσ, τα ενδιαφζροντα 

και οι ιδιαιτερότθτζσ τουσ με τθν εξαςφάλιςθ εξατομικευμζνθσ παιδαγωγικισ και 

διδακτικισ παρζμβαςθσ του εκπαιδευτικοφ. Συνεχίηει να αγνοεί τα εργαςιακά 

δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν για μόνιμθ και ςτακερι εργαςία ειςάγοντασ ζνα 

νζο ωρολόγιο πρόγραμμα που κα περικόψει ακόμα περιςςότερο τισ κζςεισ 

εκπαιδευτικϊν. Στοχεφει ςε ζνα φκθνό, ευζλικτο, ευκαιριακό ςχολείο με 

αναλϊςιμουσ εκπαιδευτικοφσ, ωρομίςκιουσ, αναπλθρωτζσ και ςε λίγο μάλλον και 

«ωφελοφμενουσ», όπωσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ προςλιψεων. 

Τα ωρολόγια προγράμματα που ανακοινϊκθκαν και εξαφανίηουν μακιματα και 

ολόκλθρουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ αποτελοφν 

ευκεία βολι ςτα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν κακϊσ τινάηουν ςτον 

αζρα οργανικζσ κζςεισ,  αφινοντασ πλικοσ ςυναδζλφων με ελλειμματικό ι ακόμθ 

και μθδενικό διδακτικό ωράριο, πλιττουν ακόμθ περιςςότερο τα μορφωτικά 

δικαιϊματα των μακθτϊν.  

Οι κλάδοι των εκπαιδευτικϊν Κοινωνικϊν, Οικονομικϊν, Πολιτικϊν και Νομικϊν 

Επιςτθμϊν Καλλιτεχνικισ παιδείασ και αρχιτεκτόνων – πολ. μθχανικϊν ουςιαςτικά 

και τυπικά αφανίηονται από τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ!  

Η «πίεςθ» από τισ καταργιςεισ κζςεων ςτθ Β’ βάκμια, κα οδθγιςει εκατοντάδεσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ καλλιτεχνικισ παιδείασ να βρεκοφν απολυμζνοι τον Ιοφνιο 

χωρίσ ελπίδα επαναπρόςλθψθσ τον Σεπτζμβριο. 

Είναι επιτακτικι ανάγκθ να γίνουν άμεςα μόνιμοι μαηικοί διοριςμοί με βάςθ το 

πτυχίο και τθν προχπθρεςία προκειμζνου να καλυφκοφν με μόνιμο προςωπικό 

όλεσ οι ανάγκεσ των ςχολείων.  

Είναι επιτακτικι ανάγκθ θ μείωςθ του αρικμοφ μακθτϊν ςε 15 ανά τμιμα. 

 

21θ, 22θ και 23θ υνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ Αϋ Ακινασ   

18, 19 & 23/06/2020 
Πραγματοποιικθκαν οι 21θ, 22θ και 23θ ςυνεδριάςεισ του ΠΥΣΠΕ ςτισ 18, 19 & 23-

06-2020 αντίςτοιχα με τα παρακάτω κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 

21θ  υνεδρίαςθ 18/06/2020 

 



Θζμα 1ο: Οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ τθσ Διεφκυνςθσ 

Π.Ε. Αϋ Ακινασ μετά από ςυμπλθρωματικι διλωςθ προτίμθςθσ (Βϋ Φάςθ). 

Ολοκλθρϊκθκε θ Βϋ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν Γενικισ 

Αγωγισ που είχαν μείνει ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ τθσ Α’ Ακινασ μετά τθ διαδικαςία 

των μετακζςεων-οριςτικϊν τοποκετιςεων (Αϋ Φάςθ τοποκετιςεων), φςτερα από 

ςυμπλθρωματικι τουσ διλωςθ προτίμθςθσ (για τα αποτελζςματα πατιςτε εδϊ).   

 

Θζμα 2ο: Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ςχολικϊν μονάδων τθσ 

Διεφκυνςθσ Π.Ε. Α’ Ακινασ, για τθν οριςτικι τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν 

προσ το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ (Γϋ Φάςθ). 

Το ΠΥΣΠΕ Αϋ Ακινασ επικφρωςε τα οργανικά κενά για τθν οριςτικι τοποκζτθςθ 

εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ Αϋ Ακινασ (Γϋ Φάςθ). 

 

Θζμα 3ο: Οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ 

προσ το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ (Γϋ Φάςθ). 

Ολοκλθρϊκθκε θ Γϋ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ των οριςτικϊν τοποκετιςεων προσ το 

ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ, με τθν τοποκζτθςθ 1 

εκπαιδευτικοφ που είχε μείνει ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ τθσ Α’ Ακινασ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ Βϋ Φάςθσ (για τα αποτελζςματα πατιςτε εδϊ). 

 

Στθ ςυνζχεια, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για υποβολι ζνςταςθσ 

για τυχόν λάκθ επί των παραπάνω διαδικαςιϊν (3ο και 4ο Θζμα). 

 

22θ  υνεδρίαςθ 19/06/2020 

 

Θζμα 1ο: Εξζταςθ ζνςταςθσ εκπαιδευτικοφ. 

Το ςυμβοφλιο απζρριψε ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 ςτθ διαδικαςία 

μετακζςεων – οριςτικϊν τοποκετιςεων εντόσ του ΠΥΣΠΕ τθσ Αϋ Ακινασ, επειδι 

θ αίτθςθ ιταν εκπρόκεςμθ. 

 

Θζμα 2ο: Σροποποίθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικοφ. 

Ικανοποιικθκε μία (1) αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ08 για κάλυψθ λειτουργικοφ κενοφ 

ςτο 12ο ΔΣ Βφρωνα μετά από τθ λιξθ τθσ άδειασ ανατροφισ. 

 

23θ  υνεδρίαςθ 23/06/2020 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/upload/pyspe/June_2020/18.6.2020/%CE%92_%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_2019-2020.pdf
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/upload/pyspe/June_2020/18.6.2020/%CE%93_%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_2019-2020.pdf


 

Θζμα 1ο: Εξζταςθ αιτιςεων διόρκωςθσ λακϊν ι παραλείψεων επί του πίνακα 

μετακζςεων – οριςτικϊν τοποκετιςεων εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ (Βϋ 

& Γϋ Φάςθ).  

Δεν υποβλικθκε καμία ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ επί του Πινάκων των τοποκετιςεων 

Γενικισ Αγωγισ (Βϋ & Γϋ Φάςθ). 

 

Θζμα 2ο: Οριςτικοποίθςθ Βϋ Φάςθσ τοποκετιςεων μετά από ςυμπλθρωματικι 

διλωςθ προτίμθςθσ  και Γϋ Φάςθσ τοποκετιςεων προσ το ςυμφζρον τθσ 

υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν ςχολικϊν μονάδων  τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ 

Ακινασ.  

Ολοκλθρϊκθκε θ Βϋ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν Γενικισ 

Αγωγισ εντόσ του ΠΥΣΠΕ τθσ Α’ Ακινασ μετά από ςυμπλθρωτικι διλωςθ 

προτίμθςισ τουσ και θ Γϋ Φάςθ τοποκζτθςθσ 1 εκπαιδευτικοφ προσ το ςυμφζρον 

τθσ υπθρεςίασ (για τα αποτελζςματα πατιςτε εδϊ). 

 

Θζμα 3ο: Προςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ςχολικϊν μονάδων τθσ 

Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ μετά τθν ολοκλιρωςθ των μετακζςεων – 

οριςτικϊν τοποκετιςεων. 

Το ΠΥΣΠΕ Αϋ Ακινασ προςδιόριςε τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικισ Αγωγισ 

των κλάδων ΠΕ11 (εδϊ) ΠΕ60 (εδϊ), ΠΕ70 (εδϊ) και ΠΕ79 (εδϊ).  

Θα ακολουκιςει θ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων για αμοιβαία μετάκεςθ εντόσ 

ΠΥΣΠΕ. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ζωσ τισ 8/6/2020 αποκλειςτικά με θλεκτρονικό 

μινυμα ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe-a-athin.att.sch.gr  ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 

του άρκρ. 10 του ΠΔ 50/96 όπωσ τροποποιικθκε με το ΠΔ 100/97.  

 

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

Χορθγικθκαν δφο (2) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε ζναν (1) 

εκπαιδευτικό ΠΕ86 ςφμφωνα με όςα ορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ παρ 1, του 

άρκρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007 (Υπαλλθλικόσ Κϊδικασ), τθν με 

αρικμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομικι γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ και τθν παρ.10 του 

άρκρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ.Αϋ/16-12-2015). 
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http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/upload/pyspe/June_2020/23.6.2020/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91_%CE%9F%CE%A1%CE%93._%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%A0E60.pdf
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/upload/pyspe/June_2020/23.6.2020/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91_%CE%9F%CE%A1%CE%93._%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%A0E60.pdf
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/upload/pyspe/June_2020/23.6.2020/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91_%CE%9F%CE%A1%CE%93._%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CE%9579.pdf
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Εκκρεμότθτα 19θσ  υνεδρίαςθ 10/06/2020 

 

Θζμα 3ο: Ανάκεςθ προςωρινισ άςκθςθσ κακθκόντων Προϊςταμζνθσ του 26ου 

Νθπιαγωγείου Ακθνϊν τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ. 

 

Το ςυμβοφλιο ενζκρινε τθν ανάκεςθ άςκθςθσ κακθκόντων Προϊςταμζνθσ ςε 

εκπαιδευτικό ΠΕ60 του 26ου Νθπιαγωγείου Ακθνϊν.  

 

                                                            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 


