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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! 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ 

Κενό δαςκάλου παραμζνει για 6θ εβδομάδα ςε πρωινό τμιμα ςτο 10ο ΔΣ Ηλιοφπολθσ 

δθμιουργϊντασ ζτςι, προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ του τμιματοσ.  

Στισ 17/2 ζγιναν 3 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ΡΕ70, 2 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ΡΕ60 και 1 

πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΡΕ16.1 Ππωσ κάκε φορά, χρειάηεται να δθμοςιοποιθκοφν τα κενά και να 

δοκοφν ςτουσ αναπλθρωτζσ και τισ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ηθτάμε να υπάρξει δθμόςια ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διεφκυνςθσ με τον πίνακα των 

μορίων των αναπλθρωτϊν κακϊσ και των κενϊν ϊςτε να μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ να κάνει 

ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ.  

Θεωροφμε ότι είναι πολφ ςθμαντικό να ενθμερϊνεται κάκε ςωματείο για τα κενά που 

δθμιουργοφνται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ϊςτε ςυλλογικά να διεκδικεί τθν κάλυψι τουσ. Η 

ενθμζρωςθ του ςωματείου είναι και ο πιο ςίγουροσ δρόμοσ για να μθν κρυφτεί το κενό από τθ 

διοίκθςθ, να μθν καλυφκεί με εςωτερικζσ διευκετιςεισ που καταπατοφν εργαςιακά και 

μορφωτικά δικαιϊματα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΣΡΕ 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ τοποκζτθςθσ δφο εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 ςτο 9ο Θλιοφπολθσ και ςτο 6ο 

Φιλαδζλφειασ.  Οι εκπαιδευτικοί κρίκθκαν υπεράρικμεσ ςτα ςχολεία  120ο Ακθνϊν και 4ο Βφρωνα 

που υπθρετοφςαν λόγω επιςτροφισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 από άδεια. Παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα 

όςεσ αιτιςεισ απόςπαςθσ δεν υπιρχε κενό ςτισ περιοχζσ και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ηθτοφςαν. 

2. Συμπλιρωςθ ωραρίου εκπαιδευτικοφ ειδικότθτασ 

Εκπαιδευτικόσ ΠΕ11, μετά από αίτθςι τθσ, διατζκθκε για 3 ϊρεσ ακόμθ για ςυμπλιρωςθ 

ωραρίου ςτο 9ο Δάφνθσ ςτο οποίο ιδθ υπθρετεί μζροσ του ωραρίου τθσ.  
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3. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν ζντεκα (11) αιτιςεισ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου οι οποίεσ είχαν όλα τα 

δικαιολογθτικά που απαιτεί ο νόμοσ. ΠΕ19 από 77ο Ακθνϊν, ΠΕ20 από 70ο Ακθνϊν, ΠΕ70 από 70ο, 

17ο, 103ο Ακθνϊν, 3κζςιο ΠΔΣΠΑ Μαράςλειο, 5ο Γαλατςίου, ΠΕ11 από 54ο Ακθνϊν, και οι 

αναπλθρωτζσ ΠΕ70.50 από 109ο Ακθνϊν, ΠΕ71 από 4ο Ακθνϊν, ΠΕ18.41 από 45ο Ακθνϊν. Οι άδειεσ 

ιςχφουν από τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ των ςυναδζλφων. Όςοι ςυνάδελφοι/ιςςεσ επικυμοφν να 

λάβουν άδεια, χρειάηεται να κατακζτουν τθν αίτθςθ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου, για να 

μθν υπάρχει πρόβλθμα κατά τθν πλθρωμι τουσ. 

4. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ τίτλων αναπλθρωτϊν  

Αναγνωρίςτθκαν όλεσ οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. Ζχουν 

ξεκινιςει να αποδίδονται τα χριματα που αντιςτοιχοφν ςε αναγνωρίςεισ προχπθρεςίασ 

προθγοφμενων ςυνεδριάςεων ΠΥΣΠΕ.   Στο ηιτθμα αυτό δθλϊςαμε ότι με βάςθ τισ κζςεισ του 

εκπαιδευτικοφ κινιματοσ και των ςωματείων ηθτάμε τθν αναγνϊριςθ όλων των χρόνων 

προχπθρεςίασ χωρίσ κανζνα χρονικό ι άλλο περιοριςμό και τθν απόδοςθ ςτουσ αναπλθρωτζσ και 

ςτισ αναπλθρϊτριεσ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ όλων των δικαιωμάτων μιςκολογικϊν, βακμολογικϊν και 

εργαςιακϊν με βάςθ τθν παραπάνω τοποκζτθςθ.  

5. Χοριγθςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου  

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια μεταπτυχιακϊν τίτλων ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 από 3ο Βφρωνα από 

Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ πανεπιςτθμίου, ΠΕ70 από 6ο Δάφνθσ από 

Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου και από ΔΟΑΤΑΠ, ΠΕ60 από 8ο  Νθπ. Γαλατςίου από Ανοιχτό 

πανεπιςτιμιο Κφπρου και ΔΟΑΤΑΠ, ΠΕ60 από 1ο Νθπ. Θλιοφπολθσ από Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο 

Κφπρου και ΔΟΑΤΑΠ, ΠΕ06 από 12ο Θλιοφπολθσ από Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Ελλθνικοφ 

Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου.  

6. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικοφ  

Αναγνωρίςτθκε θ προχπθρεςία εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 από το 10ο Ειδικό Ακθνϊν, τθν οποία 

απζκτθςε επειδι εργάςτθκε ωσ ωρομίςκιοσ ςε ειδικά Δθμοτικά Σχολεία, με φορζα πρόςλθψθσ τθν 

Ελλθνικι Ιςτιοπλοϊκι Ομοςπονδία και τθν Ελλθνικι Φίλακλθ Ομοςπονδία.  

7. Απόλυςθ εκπαιδευτικοφ  

Αποφαςίςτθκε θ απόλυςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 μετά από αίτθςι του και μετά από γνωμάτευςθ 

από Β/βάκμια Υγειονομικι Επιτροπι. 

8. Ανάκλθςθ απόφαςθσ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ και νζα προκιρυξθ  

Ζγινε δεκτι θ αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ60 για ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ για κατ’ οίκον 

διδαςκαλίασ ςτθν ίδια και προκθρφχκθκε εκ νζου θ κζςθ.  

9.       Αλλαγι κακθκόντων 

Εγκρίκθκε ομόφωνα θ ανάκεςθ διοικθτικοφ ζργου ςε δφο εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 κατόπιν 

αίτθςισ τουσ, θ οποία ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ. 

Στθν Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι Ραρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, Εκπαιδευτικι  Ραρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Ακθνών, 
Ανεξάρτθτθ  Ραρζμβαςθ/Ακθνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  

Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ ιηοςπαςτικι  Ραρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


