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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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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α. Υπηρεσιακές μεταβολές Μεταθέσεις
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Με βάση τις μεταθέσεις που έγιναν τα οργανικά κενά στην Α’ Αθήνας διαμορφώνονται ως
εξής:
ΠΕ 70
ΠΕ 60
ΠΕ 06
ΠΕ 11
ΠΕ 79.01
ΠΕ 05
ΠΕ 07
ΠΕ 08
ΠΕ 86
ΠΕ 32

Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Αγγλικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικής
Γαλλικών
Γερμανικών
Εικαστικών
Πληροφορικής
Θεατρικής Αγωγής
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0 (0)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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Για άλλη μια φορά το υπουργείο Παιδείας έπαιξε με τη ζωή των συναδέλφων/ισσών και των
οικογενειών τους, κρατώντας μακριά από τα σπίτια τους ένα μεγάλο αριθμό που η οικονομική
κρίση τους έχει φέρει στα όριά τους και χωρίς να καλύπτει τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις.
Ακυρώνει ελπίδες, όνειρα, σχέσεις και οικογένειες.

Έτσι στα πλαίσια της προεκλογικής χρονιάς το υπουργείο έκανε κάποιες μεταθέσεις, όπως είχαμε
άλλωστε εκτιμήσει στο προηγούμενο δελτίο μας, οι αριθμοί όμως, είναι πολύ μικρότεροι της
πραγματικής εικόνας και σίγουρα πολύ μικρότεροι των πραγματικών αναγκών! Χαρακτηριστικό σε
αυτό αποτελεί το ΠΕ70 όπου ακόμα και μετά τις μεταθέσεις θα παραμείνουν 129 οργανικά κενά,
καθώς και η ειδική αγωγή όπου τα ειδικά σχολεία λειτουργούν χωρίς σταθερό και μόνιμο προσωπικό.
Το εκπαιδευτικό κίνημα, ΤΩΡΑ χρειάζεται να σηκώσει το ζήτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών
δασκάλων, νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής και όλων των ειδικοτήτων. Είναι και η μοναδική
προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα σχολεία και να προστατευτούν τα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών!
Για το εκπαιδευτικό κίνημα οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και των εργαζομένων για
Ενιαίο 12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο με 2χρονη Προσχολική Αγωγή κι εκπαίδευση εκτός των
άλλων απαιτούν:
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους/ες με μαζικούς διορισμούς σε όλα τα ΠΕ, απόδοση και
ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες που εργάζονται σήμερα στο
δημοτικό και νηπιαγωγείο, θεατρική αγωγή, εικαστικών, πληροφορικής, γαλλικών, γερμανικών.
Β. 16η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
Πραγματοποιήθηκε η 16η συνεδρίαση στις 03-04-2019, ημέρα Τετάρτη. Στη συνεδρίαση
αυτή συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Παραφόρου Άντα.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
Έγιναν δεκτές δύο (2) αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε σχολεία που επιθυμούσαν
να αποσπαστούν, του Δεσποτίδη Εμμανουήλ ΠΕ70 από το 4ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας στο 165ο ΔΣ
Αθηνών και της Κώτση Πολυτίμης από το 134ο ΔΣ στο 9ο ΔΣ Αθηνών μετά από αίτησή τους και αφού
τους δόθηκαν όλα τα κενά.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Δόθηκαν τέσσερις (4) συνάφειες μεταπτυχιακού τίτλου σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στην
"Πληροφορική" της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, στο "Παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό" της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις "Επιστήμες της Αγωγής" στην ειδίκευση "Ειδική Αγωγή" του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και στην "Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων" του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε
συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα.

Θέμα 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Δεν αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία αναπληρωτή ΠΕ70 λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Χορηγήθηκαν δεκατρείς (13) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε έξι (6)
εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς ΠΕ60 ΕΑΕ, σε δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01 και
σε έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ91.01.

Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι συνάδελφοι
επιθυμούν να λάβουν άδεια καλό είναι να καταθέτουν την αίτηση πριν την ημερομηνία έναρξης του
έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την πληρωμή τους.
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

