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Πράξη 45/12-10-18 

 
Θέμα 1ο: Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας. 

Το συμβούλιο ένεκρινε απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 6ο Δ.Σ. Δάφνης στο 8ο Δ.Σ. 

Ηλιούπολης και εκπαιδευτικού ΠΕ60 από το 11ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης στο 14ο Νηπιαγωγείο 

Ηλιούπολης.  

Δεν εγκρίθηκε απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ11 από το 91ο Δ.Σ. Αθηνών στο 1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης λόγω 

μη ύπαρξης κενού.  

 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

Εγκρίθηκαν 2 τροποποίησεις συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών: 

- ΠΕ79.01 με θέση υπηρέτησης στο 99ο Δ.Σ. Αθηνών και ωράριο 11 ώρες στο 99ο Δ.Σ. Αθηνών, 

8 ώρες στο 134ο Δ.Σ. Αθηνών και 3 ώρες στο 17ο Δ.Σ. Αθηνών, συμπλήρωση 2 ώρες στο 99ο 

Δ.Σ. Αθηνών. 

- ΠΕ05 με οργανική θέση υπηρέτησης στο 96ο Δ.Σ. Αθηνών και ωράριο 6 ώρες στο 96ο Δ.Σ. 

Αθηνών, 4 ώρες στο 92ο Αθηνών και 2ώρες στο 90ο-123ο Αθηνών, συμπλήρωση 2 ώρες στο 

73ο Δ.Σ. Αθηνών και 2 ώρες στο 77ο Δ.Σ. Αθηνών. 

Το συμβούλιο δεν ενέκρινε το αίτημα εκπ/κού ΠΕ06 με θέση υπηρέτησης στο 35ο Δ.Σ. Αθηνών (19 

ώρες) και συμπλήρωση στο 15ο Δ.Σ. Αθηνών (3 ώρες) για εξ ολοκλήρου στο 35ο Δ.Σ. Αθηνών (22 

ώρες) και την παρέπεμψε σε υποβολή νέας αίτησης μέχρι την εξεύρεση αναπλήρωσης των 3 ωρών 

στο 15ο Δ.Σ. Αθηνών.  
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Πάγια θέση των Εκπαιδευτικών Σωματείων και του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος είναι να 

μην υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο σε πολλά σχολεία 

γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλα εμπόδια στο παιδαγωγικό τους έργο και στη συμμετοχή τους στο 

σύνολο της ζωής της σχολικής μονάδας. 

 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση και επανεξέταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ08 και ΠΕ91 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  με εξ ολοκλήρου ή μερική διάθεση από το 

ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας.  

Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα εκπ/κών ΠΕ06 με εξ ολοκλήρου διάθεση: 

- από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με τοποθέτηση στα Δ.Σ.: 106ο (6 ώρες) -  8ο Αθηνών (6 ώρες) – 36ο 

Αθηνών (6 ώρες) – 135ο Αθηνών (1 ώρα). 

- από το ΠΥΣΔΕ Ηλείας με τοποθέτηση στα Δ.Σ.: 120ο (6 ώρες) -  8ο Αθηνών (6 ώρες) – 36ο 

Αθηνών (6 ώρες) – 135ο Αθηνών (1 ώρα). 

 

Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα εκπ/κου ΠΕ08 για την τοποθέτηση του στο 16ο Δ.Σ. Γαλατσίου λόγω 

χαμηλότερης σειράς κατάταξης μορίων σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων αιτούντων.  

 

Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα δύο εκπ/κών ΠΕ91 με εξ ολοκλήρου διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας 

και τοποθέτησή τους στο 12ο Δ.Σ. Ζωγράφου (18 ώρες) και 105ο Δ.Σ. Αθηνών (11 ώρες)/102ο Αθηνών 

(9 ώρες). 

 

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

Εγκρίθηκαν δεκατρείς (13) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου οι οποίες είχαν όλα τα δικαιολογητικά 

που απαιτεί ο νόμος. ΠΕ60 από το 72ο Νηπ/γείο Αθηνών, ΠΕ11 από το 5ο Δ.Σ. Βύρωνα, ΠΕ70 από το 

5ο Δ.Σ. Βύρωνα, ΠΕ70 από το 1ο 12/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Παν/μίου Αθηνών, ΠΕ70 από το 120ο Δ.Σ. 

Αθηνών, ΠΕ11 από το 1ο Δ.Σ. Καισαριανής, ΠΕ70 από το 49ο Δ.Σ. Αθηνών,  δύο ΠΕ70 από το 8ο Δ.Σ. 

Ηλιούπολης, ΠΕ11 από το 134ο Δ.Σ. Αθηνών, ΠΕ70 από το 40ο Δ.Σ. Αθηνών, ΠΕ70 από το 107ο Δ.Σ. 

Αθηνών. Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι 

συνάδελφοι/ισσες επιθυμούν να λάβουν άδεια, χρειάζεται να καταθέτουν την αίτηση πριν την 

ημερομηνία έναρξης του έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την πληρωμή τους. 

 

Θέμα 5ο: Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό για κατ' οίκον 

διδασκαλία μαθητή. 

Ικανοποιήθηκε αίτημα ανάκλησης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης για κατ' οίκον διδασκαλία 

μαθητή σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το 6ο Ειδ. Δ.Σ. Αθηνών για οικογενειακούς λόγους. 



 

 

Θέμα 6ο: Ανάθεση  υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ' οίκον διδασκαλία 

μαθητών. 

Ικανοποιήθηκαν αιτήματα ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης για κατ' οίκον διδασκαλία μαθητών 

σε εκπαιδευτικούς: 

- ΠΕ70 από το 1ο Δ.Σ. Νέας Χαλκηδόνας λόγω περισσότερων μορίων σε σχέση με τον δεύτερο 

αιτούντα. 

- ΠΕ70 από το 17ο Δ.Σ. Ηλιούπολης λόγω περισσότερων μορίων σε σχέση με τον δεύτερο 

αιτούντα. 

 

Θέμα 7ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Εγκρίθηκαν οι συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δύο (2) εκπ/κών ΠΕ70 με θέση 

υπηρέτησης στο 132ο Δ.Σ. Αθηνών για Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του Ε.Α.Π. και Παν/μίου Θεσσαλίας 

και θέση υπηρέτησης στο 4ο Δ.Σ. Αθηνών για ΠΜΣ του ΕΚΠΑ. 

 

Θέμα 8ο: Διάθεση εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

Εγκρίθηκαν αιτήσεις για αλλαγή καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά στο σχολείο 

υπηρέτησής τους τεσάρρων (4) εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ενός (1) εκπαιδευτικού ΠΕ06. 

 

Πράξη 46/19-10-18 

 
Θέμα 1ο: Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας. 

Το συμβούλιο ενέκρινε αποσπάσεις δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70 από Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας 

Φιλαδέλφειας στο 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και από το 8ο Δ.Σ. Ζωγράφου στο 23ο Δ.Σ. 

Αθηνών. 

 

Θέμα 2ο: Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή. 

Εγκρίθηκε απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ60 από το 32ο  Νηπ/γείο Αθηνών στο Τμήμα Ένταξης του 

ίδιου σχολείου. 

 

Θέμα 3ο: Τροποποίηση διάθεσης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.  

Εγκρίθηκαν από το συμβούλιο αιτήσεις εκπαιδευτικών για τροποποίηση της συμπλήρωσης του 

υποχρεωτικού τους ωραρίου: 



 

- ΠΕ86 με θέση υπηρέτησης στο 35ο Δ.Σ. Αθηνών και ωράριο 6 ώρες στο 35ο Δ.Σ. Αθηνών , 9 

ώρες στο 54ο Δ.Σ. Αθηνών και  4 ώρες στο 85ο Δ.Σ. Αθηνών, συμπλήρωση 4 ώρες στο 11ο 

Δ.Σ. Ηλιούπολης. 

- ΠΕ06 με θέση υπηρέτησης στο 120ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών με ωράριο 13 ώρες στο 120ο  

Δ.Σ. Αθηνών και 6 ώρες στο 46ο Δ.Σ. Αθηνών, συμπλήρωση μία ώρα στο 139ο Δ.Σ. Αθηνών.  

- ΠΕ06 από το 109ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών με ωράριο 7 ώρες στο 109ο Δ.Σ. Αθηνών, 5 ώρες 

στο 85ο Δ.Σ.  

- ΠΕ086 με θέση υπηρέτησης στο 4ο Δημοτικό σχολείο Γαλατσίου και ωράριο 6 ώρες στο 4ο 

Δ.Σ. Γαλατσίου, 2 ώρες στο 113ο Δ.Σ. Αθηνών, 6 ώρες στο 16ο Δ.Σ. Γαλατσίου, 4 ώρες στο 9ο 

Δ.Σ. Γαλατσίου και 4 ώρες στο 3ο  Δ.Σ. Γαλατσίου, αποδέσμευση από το 113ο Δ.Σ. Αθηνών και 

συμπλήρωση γραμματειακή υποστήριξη στην οργανική της θέση. 

- ΠΕ86 με θέση υπηρέτησης στο 21ο Δ.Σ. Αθηνών και ωράριο 12 ώρες στο 21ο Αθηνών, 8 ώρες 

στο 22ο Δ.Σ. Αθηνών και 1 ώρα στο 165ο Δ.Σ. Αθηνών, αποδέσμευση από 165ο Δ.Σ. Αθηνών 

και συμπλήρωση γραμματειακή υποστήριξη στην οργανική της θέση. 

- ΠΕ07 με θέση υπηρέτησης στο 13ο Δ.Σ. Ηλιούπολης και ωράριο 9 ώρες στο 13ο Δ.Σ. 

Ηλιούπολης, 4 ώρες στο 10ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 4 ώρες στο 17ο Δ.Σ. Ηλιούπολης και 2 ώρες στο 

6ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, συμπλήρωση 3 ωρών στο 8ο Δ.Σ. Ηλιούπολης συστεγαζόμενο του 17ου 

Δ.Σ. Ηλιούπολης. 

Καταψήφισα την αρνητική στάση του συμβουλίου για μη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για 

συμπλήρωση ωραρίου με την αλλαγή καθηκόντων από εκπαιδευτικά διοικητικά σε μία από τις 

σχολικές μονάδες υπηρέτησής τους, ώστε να μη μετακινούνται σε επιπλέον σχολική μονάδα για μία 

μόνο ώρα.  

 

Θέμα 4ο: Διάθεση εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας σε σχολικές μονάδες της 

Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, για την εξ ολοκλήρου συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. (θα 

αποσταλεί σχετικός πίνακας)  

Εγκρίθηκαν εννέα (9) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθηνών και την εξ 

ολοκλήρου συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα Δ.Σ. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών: 20 

ώρες 1ο Βύρωνα, 105ο Αθηνών και 15ο Αθηνών/ 20 ώρες 79ο Αθηνών/ 18 ώρες 10ο Βύρωνα, 2 ώρες 

12ο Βύρωνα/ 12 ώρες 50ο Αθηνών - 8 ώρες 64ο Αθηνών / 10 ώρες 48ο Αθηνών και 72ο Αθηνών/ 4 

ώρες 1ο Αθηνών - 5 ώρες 12ο Αθηνών. 

  

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

Το συμβούλιο ενέκρινε δώδεκα (13) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου οι οποίες είχαν όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος. ΠΕ70 από 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δ.Σ. Αθηνών, 3ο Δ.Σ. 



 

Αθηνών, 52ο Δ.Σ. Αθηνών, 73ο Δ.Σ. Αθηνών και 4ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, ΠΕ11 από 88ο Δ.Σ. Αθηνών και 9ο 

Δ.Σ. Δάφνης, ΠΕ91.01 από 1ο Δ.Σ./3ο Δ.Σ./10ο Δ.Σ. Βύρωνα. Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι εκπ/κοί επιθυμούν να λάβουν άδεια, χρειάζεται να 

καταθέτουν την αίτηση πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα 

με την πληρωμή τους. 

 

Θέμα 6ο: Ανάθεση  υπερωριακής απασχόλησης σε εκπ/κούς για κατ' οίκον διδασκαλία μαθητών. 

Το συμβούλιο ενέκρινε δύο (2) αιτήσεις ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης για κατ' οίκον 

διδασκαλία μαθητή σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 από το Δημοτικό σχολείο Νοσοκομείου Παίδων «Α. 

Κυριακού» και το 3ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου. 

 

Θέμα 7ο: Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Υπο/ντή στο 62ο Δ.Σ. Αθηνών.   

Εγκρίθηκε η ανάθεση καθηκόντων αναπληρώτριας Υπο/ντριας στο 62ο Δ.Σ. Αθηνών σύμφωνα με τα 

κριτήρια της αρχαιότητας που ορίζει ο νόμος.   

 

ΠΡΑΞΗ 47/25-10-18 

 

Θέμα 1ο: Απόσπαση εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας. 

Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις απόσπασης τριών εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 3ο Δ.Σ. Αθηνών στο 123ο 

Δ.Σ. Αθηνών, από το 4ο Δ.Σ. Αθηνών στο 5ο Δ.Σ. Ζωγράφου και από το 65ο Δ.Σ. Αθηνών στο 149ο Δ.Σ. 

Αθηνών.  

 

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών. 

Εγκρίθηκαν δύο (3) αιτήσεις συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από το Ε.Α.Π., εκπαιδευτικών ΠΕ70 

από 9ο Δ.Σ. Δάφνης και 12ο Δ.Σ. Ζωγράφου και ΠΕ60 από το 7ο Νηπ/γείο Αθηνών. 

 

Θέμα 3ο: Ανάθεση  υπερωριακής απασχόλησης σε εκπ/κό για κατ' οίκον διδασκαλία μαθητή. 

Εγκρίθηκε η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ' οίκον διδασκαλία μαθητή σε 

εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το 1ο Δ.Σ. Υμηττού, λόγω προηγούμενης εμπειρίας και επιθυμίας της 

οικογενείας. 

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 οι αιρετοί ζητήσαμε να μας 

γνωστοποιηθούν από το διευθυντή όλα τα κενά ωρών και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό 



 

όλων των τμημάτων ώστε όλα τα Δημοτικά Σχολεία να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως το 

ολοήμερο πρόγραμμά τους.  

Αντί αυτού μας δόθηκε πίνακας με μηδενικά κενά και μόνο για τις ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ79 

(πληροφορικής) και ΠΕ86  (επισυναπτόμενος).  

Εν συνεχεία, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν από το υπουργείο προσλήψεις 61 

αναπληρωτών για την Α΄ Δ/νση Αθήνας: ΠΕ70 δασκάλων, ΠΕ08 καλλιτεχνικών, ΠΕ91 θεατρικών και 

ΠΕ06 νηπιαγωγών. 

Στην  τελευταία συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. στις 48/1-11-18 (για την οποία θα σας στείλω επόμενη 

ενημέρωση) αναφέρθηκε από τον Δ/ντη ότι υπάρχουν 35 κενά  ΠΕ91 (θεατρικής αγωγής) και 9 

περίπου κενά ΠΕ86 (πληροφορικής), για τα οποία θα γίνουν νέες προσλήψεις μπορεί και πριν από 

τις εκλογές αιρετών. 

 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις: α) σε ειδικότητες στα πρωινά τμήματα, ειδικότητες που δεν 

προβλέπεται να καλυφθούν από δευτεροβάθμια και β) κενά ωρών στο ολοήμερο πρόγραμμα που 

έτσι κι αλλιώς γνώριζε η διεύθυνση ότι υπάρχουν αλλά δήλωνε ότι θα τα καλύψει με ώρες 

ειδικοτήτων τις οποίες όμως δεν κάλυψε ποτέ και γ) πάνω από 300 κενά στην παράλληλη στήριξη. 

Γι` αυτό θέλουμε να μας ενημερώστε για τα κενά ωρών όλων των Δημοτικών σχολείων και ποια από 

αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως το ολοήμερο πρόγραμμά τους, ποια είναι αυτή τη στιγμή 

συγκεκριμένα τα κενά σε δασκάλους, καθώς και τα κενά όλων των ειδικοτήτων.  


