
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 27ο 
Σων εκπροςώπων των εκπαιδευτικών ςτο ΠΤΠΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνων με το Ψθφοδζλτιο τθσ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ 

 
 

 

                                                                                                 
                                                   Δίπλα Νατάςα (τακτικι), 

                                                                                                τθλ: 6972339679  diplanat@gmail.com 
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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! 
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15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 
ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΕ ΑΝΑΛΩΙΜΟΙ 
 

 15 μακθτζσ ανά τμιμα 

 ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 Μόνιμοι κακαριςτζσ ςτα ςχολεία 

 ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ςτισ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ 

ΣΩΡΑ! 
 

Να οργανϊςουμε τον αγϊνα μασ μαηί με μακθτζσ, γονείσ για τθ ςυγκρότθςθ  
ενόσ μετϊπου παιδείασ-υγείασ 

για να νικιςει θ ΖΩΗ! 
για να υπεραςπίςουμε το δθμόςιο ςχολείο 

 
 

 

39θ, 40θ, 41θ, 42θ & 43θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 
 
Πραγματοποιικθκαν οι 39θ, 40θ, 41θ , 42θ & 43θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 21, 21, 24, 30-
09-2020 & 02-10-2020, θμζρεσ Δευτζρα, Δευτζρα, Πζμπτθ, Τετάρτθ και Παραςκευι αντίςτοιχα. 

mailto:diplanat@gmail.com
mailto:aretidiam@gmail.com


 

 
39θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

(21/09/2020) 
 
 
Πραγματοποιικθκε θ 39θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 21-09-2020, θμζρα Δευτζρα και 
ϊρα 08:30, με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 
 
Θζμα 1ο: υμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 που ανικουν οργανικά ςτθ Δ/νςθ ΠΕ Α’ Ακινασ.  

 

Ικανοποιικθκαν αιτιςεισ τοποκζτθςθσ ςε λειτουργικά κενά (για τθν ανάρτθςθ των κενϊν 

βλζπε εδϊ πίνακα 2) για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου φςτερα από 

διλωςθ προτίμθςισ τουσ: 

 35 εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 

 27 εκπαιδευτικϊν ΠΕ11 

 55 εκπαιδευτικϊν ΠΕ79  

 39 εκπαιδευτικϊν ΠΕ86 (βλζπε εδϊ ανάρτθςθ ςτισ 21/9/2020)  

 

Ωσ παράταξθ εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ ςε ςχζςθ με τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αυτισ 

πριν τθν τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ Αϋ 

Ακινασ με απόςπαςθ από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & τισ αποςπάςεισ εντόσ ΠΥΣΠΕ, γιατί 

οδθγεί ςτον κατακερματιςμό των ωρών των ειδικοτιτων ςτα ςχολεία. 

Αποτζλεςμα είναι οι εκπαιδευτικοί να ςτεροφνται τθ δυνατότθτα να 

ςυμπλθρώνουν το ωράριό τουσ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα και τουσ αναγκάηει να 

μετακινοφνται ςε πολλζσ διαφορετικζσ. Σαυτόχρονα, δυςχεραίνει τθ λειτουργία 

των ςχολείων, γιατί εξαναγκάηει περιςςότερουσ από δφο εκπαιδευτικοφσ τθσ ίδιασ 

ειδικότθτασ να υπθρετοφν ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα, γεγονόσ που δθμιουργεί 

ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθ ςφςταςθ των ωρολόγιων προγραμμάτων.  

 

 

Θζμα 2ο: Επαναπροςδιοριςμόσ λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & 

ΠΕ86. 

 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2192-prosklisi-ypovolis-dilosis-protimisis-gia-symplirosi-ypoxreotikoy-orariou-ekp-kon-kladon-pe06-pe11-pe79-pe86
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2201-symplirosi-orariou-ekp-kon-kladon-pe06-pe11-pe79-pe86-pou-anikoun-organika-stin-d-nsi-p-e-a-athinas


Μετά τθν ολοκλιρωςθ των τοποκετιςεων των παραπάνω εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, το ςυμβοφλιο 

επικφρωςε τον επαναπροςδιοριςμό των λειτουργικϊν κενϊν για τουσ κλάδουσ αυτοφσ. 

 

 

Θζμα 3ο: Εξζταςθ αιτιςεων/ενςτάςεων εκπαιδευτικών. 

 

Το ςυμβοφλιο ικανοποίθςε δφο αιτιςεισ/ενςτάςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 για απόςπαςθ. 

 

 

 
40θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

(21/09/2020) 
 
 
Πραγματοποιικθκε θ 40θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 21-09-2020, θμζρα Δευτζρα και 
ϊρα 18:30, με μοναδικό κζμα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 

 

Θζμα 1ο: υμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 & 

ΠΕ86 που ανικουν οργανικά ςτθ Δ/νςθ ΠΕ Α’ Ακινασ, μετά από ςυμπλθρωματικι 

διλωςθ τοποκζτθςθσ. 

 

Ικανοποιικθκαν αιτιςεισ ςυμπλιρωςθσ υποχρεωτικοφ ωραρίου δφο (2) εκπαιδευτικϊν 

κλάδων ΠΕ79 (Μουςικισ) & ΠΕ86 (Πλθροφορικισ), με ςυμπλιρωςθ 5 ϊρεσ ςτο 20ο ΔΣ 

Ακθνϊν & 3 ϊρεσ ςτο 10ο ΔΣ Ακθνϊν αντίςτοιχα (βλζπε εδϊ). 

 

 

41θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 
(24/09/2020) 

 
 
Πραγματοποιικθκε θ 41θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 24-09-2020, θμζρα Πζμπτθ και 

ϊρα 08:30, με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2204-symplirosi-ypoxreotikoy-orariou-ekp-kon-kladon-pe79-pe86-pou-anikoun-organika-sti-d-nsi-pe-a-athinas-meta-apo-sympliromatiki-dilosi-topothetisis


Θζμα 1ο: Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 

που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Α΄ Ακινασ με απόςπαςθ από άλλα 

ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ & αποςπάςεισ εντόσ ΠΤΠΕ. 

 

Ικανοποιικθκαν οι αιτιςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ ςε λειτουργικά κενά (για τα κενά 

βλζπε εδϊ), εκπαιδευτικϊν που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ Αϋ Ακινασ με 

απόςπαςθ από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & αποςπάςεισ εντόσ ΠΥΣΠΕ, φςτερα από διλωςθ 

προτίμθςισ τουσ. Συγκεκριμζνα: 

 25 εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 (δεν αποςπάςτθκε 1 γιατί δεν υπιρχε κενό ςτο ςχολείο 

προτίμθςισ τθσ) 

 26 εκπαιδευτικϊν ΠΕ11  

 3 εκπαιδευτικϊν ΠΕ79 (δεν αποςπάςτθκαν 4 γιατί δεν υπιρχε κενά ςτα ςχολεία 

προτίμθςισ τουσ και 1 παρζμεινε ςτθ ςχολικι τθσ μονάδα για να ςυμπλθρϊςει το 

ωράριο τθσ) 

 13 εκπαιδευτικϊν ΠΕ86 (δεν αποςπάςτθκε 1 γιατί δεν υπιρχε κενό ςτο ςχολείο 

προτίμθςισ τθσ και 3 παρζμειναν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα για να ςυμπλθρϊςουν το 

ωράριο τουσ) (για όλα τα παραπάνω βλζπε εδϊ)  

 4 εκπαιδευτικϊν ΠΕ08 (βλζπε εδϊ) 

(βλζπε ανάρτθςθ ςτθ Δ/νςθ ΠΕ Αϋ Ακινασ ΠΥΣΠΕ ςτισ 21/9/2020).  

 

Θζμα 2ο: Επαναπροςδιοριςμόσ κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 τθσ 

Δ/νςθσ ΠΕ Α’ Ακινασ. 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των τοποκετιςεων των παραπάνω εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 το ςυμβοφλιο επικφρωςε τον επαναπροςδιοριςμό των λειτουργικϊν 

κενϊν για τουσ κλάδουσ αυτοφσ. 

 

 

Θζμα 3ο: Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. 

 

Χορθγικθκαν είκοςι δφο(22) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε οκτϊ(8) 

εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70, τρεισ(3) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11, τζςςερισ(4) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70ΕΑΕ, 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/images/22-09-2020_%CE%91%CE%A0%CE%9F_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F_%CE%A0%CE%A5%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A5%CE%A3%CE%94%CE%95/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91_%CE%A3%CE%95_%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9506_%CE%A0%CE%9511_%CE%A0%CE%9579_%CE%A0%CE%9586_22-9-2020.pdf
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2211-prosorini-topothetisi-ekp-kon-pe06-pe11-pe79-pe86-pou-vriskontai-sti-diathesi-tou-pyspe-a-athinas-me-apospasi-apo-alla-pyspe-pysde-apospaseis-entos-pyspe-pr-41-24-09-2020
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2209-prosorines-topothetiseis-ekp-kon-kladou-pe08-me-meriki-oliki-diathesi-apo-to-pysde-a-athinas-pr-41-24-09-2020
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe?start=20


δφο(2) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ79.01, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ79, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60, μία(1) 

εκπαιδευτικό ΠΕ60ΕΑΕ, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ06 και ζναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ08.  

 

 

Θζμα 4ο: Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών. 

 

Αναγνωρίςτθκαν τρεισ(3) ςυνάφειεσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν ςε: 

 δφο (2) εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 ςτθν «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ» των 

Πανεπιςτθμίων Πατρϊν και Λευκωςίασ και ςτισ «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ: Ειδικι 

Αγωγι και Εκπαίδευςθ  Ατόμων με Προβλιματα Προφορικοφ και Γραπτοφ 

Λόγου» τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 

Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) αντίςτοιχα. 

 μία (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 ςτθν «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» του Τμιματοσ 

Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Σχολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και 

Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. 

 

 

Θζμα 5ο: Εξζταςθ αιτιςεων τροποποίθςθσ ςυμπλιρωςθσ υποχρεωτικοφ ωραρίου 

εκπαιδευτικών. 

 

Ικανοποιικθκαν τζςςερισ(4) αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν για τροποποίθςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ 

του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου: δφο(2) ΠΕ86, μία(1) ΠΕ79 και μία(1) ΠΕ11 (βλζπε 

πίνακα εδϊ). 

 

 

42θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 
(30/09/2020) 

 
 
Πραγματοποιικθκε θ 42θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 30-09-2020, θμζρα Τετάρτθ και 

ϊρα 09:00, με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 

Θζμα 1ο: Αιτιςεισ τροποποίθςθσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπαιδευτικών. 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2210-tropopoiiseis-symplirosis-ypoxreotikoy-orariou-ekp-kon-pr-41-24-09-20200


 

Ικανοποιικθκαν αιτιςεισ τροποποίθςθσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου: 

 τριϊν(3) εκπαιδευτικϊν ΠΕ06  

 πζντε(5) εκπαιδευτικϊν ΠΕ11  

 μίασ(1) εκπαιδευτικοφ ΠΕ79 & μίασ (1) ΠΕ79.01 

 ζξι(6) εκπαιδευτικϊν ΠΕ86 

 μίασ(1) εκπαιδευτικοφ ΠΕ91 

 

 

Θζμα 2ο: Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών κλάδου με απόςπαςθ από άλλο 

ΠΤΠΕ. 

 

Ικανοποιικθκαν τρεισ(3) αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν για προςωρινι τοποκζτθςθ 

εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70 με απόςπαςθ από άλλο ΠΥΣΠΕ, δφο(2) ΠΕ70 ςτο 145ο ΔΣ 

Ακθνϊν, το 1ο ΔΣ Γαλατςίου αντίςτοιχα, μίασ(1) ΠΕ05 ςτο 1ο & 12ο ΔΣ Γαλατςίου (δεσ εδϊ). 

 

 

Θζμα 3ο: Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ11 με εξολοκλιρου 

διάκεςθ από το ΠΤΔΕ Α’ Ακινασ.  

 

Ικανοποιικθκε μία(1) αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 με εξολοκλιρου διάκεςθ από το 

ΠΥΣΔΕ Α’ Ακινασ για προςωρινι τοποκζτθςθ 11 ϊρεσ ςτο 20ο ΔΣ Ακθνϊν και 5ϊρεσ ςτο 

11ο ΔΣ Ακθνϊν. 

 

 

Θζμα 4ο: Αίτθςθ επιςτροφισ ςτθν οργανικι κζςθ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

που κρίκθκε λειτουργικά υπεράρικμθ. 

 

Ικανοποιικθκε μία(1) αίτθςθ λειτουργικά υπεράρικμθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 για 

επιςτροφι ςτθν οργανικι τθσ (6ο ΔΣ Ζωγράφου) λόγω κενοφ που προζκυψε. 

 

 

Θζμα 5ο: Αίτθςθ ανάκλθςθσ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ11. 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/pyspe/2222-prosorini-topothetisi-ekp-kon-apo-allo-pyspe-pr-42-30-09-2020


 

Ικανοποιικθκε μία(1) αίτθςθ ανάκλθςθσ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ11 από 

το 3ο ΔΣ Βφρωνα (15 ϊρεσ) & το 8ο ΔΣ Βφρωνα (6 ϊρεσ) ςτο 29ο ΔΣ Ακθνϊν, λόγω κενοφ 

που προζκυψε. 

 

 
43θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

(02/10/2020) 
 
 
Πραγματοποιικθκε θ 43θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ςτισ 02-10-2020, θμζρα Παραςκευι 
και ϊρα 09:00, με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

 
 

Θζμα 1ο: Σροποποίθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ06 με 
απόςπαςθ από άλλο ΠΤΠΕ. 
 
Το ςυμβοφλιο ενζκρινε τροποποίθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου εκπαιδευτικοφ 
κλάδου ΠΕ06 με απόςπαςθ από άλλο ΠΥΣΠΕ από το 139ο ΔΣ Ακθνϊν (16 ϊρεσ) και 
3ο, ΔΣ Γαλατςίου (6 ϊρεσ) ςτο 139ο ΔΣ Ακθνϊν (16 ϊρεσ) και 39ο ΔΣ Ακθνϊν (6 
ϊρεσ). 
 
Θζμα 2ο: Ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον 
διδαςκαλία  
 
Το ςυμβοφλιο ενζκρινε τθ μοναδικι αίτθςθ εκπαιδευτικοφ για κατ’ οίκον διδαςκαλία ςε 
μακθτι του 62ου ΔΣ 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 
 


