
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3o 
Της εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας 

Εκλεγμένης με το Ψηφοδέλτιο της 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 
 

 

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική),                                                                                                                               
τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com 

 
 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να 
ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. 

Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών 
εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής! 
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Ενημέρωση 

1. Συνεχίζονται τα κενά  

Δέκα ημέρες μετά τις τελευταίες προσλήψεις και αφού ο διευθυντής εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 
αρνήθηκε να δώσει στους αναπληρωτές όλα τα κενά, η Α’ Διεύθυνση συνεχίζει να έχει κενά ΠΕ70 σε 
πρωινές τάξεις στο 63ο ΔΣ Αθηνών, 77ο ΔΣ Αθηνών, 53ο ΔΣ Αθηνών, 17ο ΔΣ Αθηνών, 10ο ΔΣ Ηλιούπολης, 
ενώ το ίδιο συμβαίνει με ΠΕ07 για το 54ο ΔΣ και 55ο ΔΣ Αθηνών, ΠΕ06 στο 7ο Γαλατσίου και πλήθος 
σχολικών μονάδων για τα ΠΕ08, ΠΕ92 και ΠΕ79 μια και το υπουργείο δεν έχει προχωρήσει σε νέες 
προσλήψεις αναπληρωτών! Ο διευθυντής εκπαίδευσης θεωρεί ότι κενά μέχρι ένα μήνα οφείλουν να 
καλύπτονται εκ των ενόντων από την ίδια τη σχολική μονάδα. Αυτό γίνεται συνήθως με κλείσιμο 
τμημάτων ολοημέρων και μετακίνηση εκπαιδευτικών, καθώς και με «άτυπη» χρήση των 
εκπαιδευτικών τμημάτων υποδοχής και αρκετές φορές και ένταξης! Όλες οι παραπάνω επιλογές είναι 
απολύτως παράνομες και σαφώς αντιπαιδαγωγικές και οφείλουν να καταγγέλλονται στα 
εκπαιδευτικά σωματεία.  

Στις 30/1 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις αναπληρωτών. Οι προσλήψεις αυτές 
αντιστοιχούν στον αριθμό των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν στις 16/1 και οι αντίστοιχοι 
εκπαιδευτικοί δεν ανέλαβαν υπηρεσία. Δεν γνωρίζουμε πόσοι/ες θα κάνουν αποδεκτή την πρόσληψη 
και θα αναλάβουν υπηρεσία κι έτσι αν θα καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα. Το ζήτημα 
είναι ότι ο διευθυντής εκπαίδευσης οφείλει να δώσει όλα τα κενά στους αναπληρωτές/τριες και όχι 
να κάνει επιλογή «προτεραιοτήτων» εξυπηρετώντας ημετέρους και αφήνοντας με επιλογή του 
σχολεία ακάλυπτα!  

Προσλήψεις 
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2. Αδιαφάνεια  
Συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της μη δημοσιοποίησης και ανάρτησης στο σάιτ της 

διεύθυνσης των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του διευθυντή εκπαίδευσης, όπως των 
αποσπάσεων, των τροποποιήσεων ωραρίου, της βελτίωσης θέσης για τους/τις αναπληρωτές/τριες 
κ.λπ., των κενών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ελέγχουν την πορεία και 
την τήρηση των νομίμων για τα διαφόρων ειδών αιτήματά τους. Έτσι, π.χ. εκπαιδευτικός που αιτείται 
απόσπασης σε ένα σχολείο δεν γνωρίζει αν αντ’ αυτού τοποθετήθηκε άλλος/η με λιγότερα μόρια, ενώ 
το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα κενά, όπου σχολικές μονάδες δεν συμπεριλήφθηκαν στα κενά ενώ 
είχαν τη διαβεβαίωση τηλεφωνικά, της διεύθυνσης, ότι το κενό τους συμπεριλήφθη αλλά δεν 
επιλέχθηκε! Το απαράδεκτο αυτό καθεστώς ευνοεί τη λογική των εξυπηρετήσεων και των 
διευκολύνσεων ακόμα και για την απλή πληροφόρηση, που προσβάλουν την αξιοπρέπεια των 
εκπαιδευτικών ενώ οδηγεί Σωματεία και αιρετούς εκπροσώπους στο ρόλο του Σέρλοκ Χολμς. 
Απαιτούμε την ανάρτηση όλων των αποφάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα έχει 
δώσει και συνεχίζει να δίνει μάχες υπερασπιζόμενη συλλογικά δικαιώματα κι όχι ατομικές 
εξυπηρετήσεις και δε θα επιτρέψει σε καμία κυβέρνηση, διοίκηση κ.λπ. να τα αμφισβητεί και να τα 
ακυρώνει με τον τρόπο της!  

Β. 3η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας 
 

Πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση στις 28-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης (η 2η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας πραγματοποιήθηκε 

για θέματα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, και 
έτσι σ’ αυτή συμμετείχαν οι αιρετοί εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αντί των αιρετών 
εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών): 

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου 
 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της συμπλήρωσης ωραρίου της Βλασταράκη Δήμητρας, ΠΕ06, μετά 
από αίτησή της, στο 105ο ΔΣ Αθηνών (15 ώρες) για να καλύψει κενό μακρόχρονης αναρρωτικής. Την 
θέση της στο 91ο ΔΣ Αθηνών για 15 ώρες κατέλαβε νεοπροσληφθείσα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 
ΠΕ06. 

 

Θέμα 2ο: Απόσπαση εντός εκπ/κού Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνάς 
 

Το ΠΥΣΠΕ απέρριψε την αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ11 στο 1ο Ηλιούπολης λόγω 
ανυπαρξίας κενού. 

Θέμα 3ο: Ενστάσεις εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 3-2 (μειοψήφησαν οι αιρετοί) η ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ60 

κατά του τρόπου υπολογισμού των μορίων της και κατά του πίνακα εκπ/κών της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ 
Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση  εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική 
και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2018-2019. Ψήφισα υπέρ της ένστασης της εκπαιδευτικού γιατί 
οφείλει η υπηρεσία να υπολογίσει τα μόρια μετάθεσης που αναλογούν στην οργανική θέση κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες των περιόδων για τις οποίες κατέθεσε την ένσταση, μια και η «ολική διάθεση» 
των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται κατά το νόμο υποχρεωτικά στις 21/6, όπου επιστρέφουν στην 
οργανική τους και όχι στις 31/8, όπως στρεβλά αναγράφει η απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης 
Ιονίων Νήσων.  



Θέμα 4ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπ/κό για κατ' οίκον διδασκαλία 
μαθητή 

Ανατέθηκε στην Μανώλη Ευγενία, ΠΕ71, από το 8ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας, για την προκήρυξη κατ’ 
οίκον διδασκαλίας με αρ. πρωτ. 2014/18-01-2019. Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υπήρξαν δύο 
αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70.50 και μία ΠΕ71 και επιλέγει η εκπαιδευτικός ΠΕ71 που είναι κάτοχος 
του πτυχίου ειδικής αγωγής. 

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
 

Δόθηκε μία συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου, σε εκπαιδευτικό ΠΕ60 από το 24ο Νηπ. Ηλιούπολης 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" (κατεύθυνση Παιδαγωγική 
Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη) του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής 
Περιβάλλονταος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.  

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 
 

Εγκρίθηκαν 10 άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, για ΠΕ70, από το 1ο Π.Δ.Σ.Π.Α.  Αθηνών 
(Μαράσλειος), προκειμένου να διδάξει στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 12ο Αθηνών προκειμένου 
να διδάξει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), από το 1ο ΔΣ 
Δάφνης προκειμένου να διδάξει στο Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ, από το 104ο ΔΣ 
Αθηνών, προκειμένου να διδάξει στο  Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ, από το 5ο  ΔΣ 
Ζωγράφου, προκειμένου να διδάξει στο "Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής  και Ειδίκευσης  στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό", από το 25ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να διδάξει στο 
Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ΠΕ60 από το 122ο Νηπ. Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως 
επόπτρια πρακτικής άσκησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών  "Ειδική Αγωγή", σε ΠΕ71 από 
το 1ο ΔΣ Βύρωνα, προκειμένου να απασχοληθεί ως υπάλληλος γραφείου, ΠΕ79.1 από το 17ο ΔΣ 
Αθηνών προκειμένου να συνεργαστεί με την Ε.Λ.Σ.  ως μουσική εκγυμνάστρια παιδικής χορωδίας, 
ΠΕ86 από το 24ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να διδάξει στα Δ.ΙΕΚ Γαλατσίου και Δ.ΙΕΚ Γλυφάδας.  

Θέμα 6ο (εκτός ημερησίας): Χορήγηση επιδόματος θέση διευθυντή 

Χορηγήθηκε επίδομα θέσης διευθυντή στην εκπαιδευτικό Μάλφα Σταυρούλα από το 6ο ειδικό 
ΔΣ Αθηνών για το διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντα της διευθύντριας, μέχρι την τοποθέτηση από 
τους πίνακες κατάταξης, διευθύντριας στη σχολική μονάδα. 

 
 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν: 
 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,  
Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,  

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, 
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης 


