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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! 

ΘΕΜΑΣΑ ΠΤΠΕ 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ απόςπαςθσ δφο εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 και ΠΕ60 ςτο 2ο ΔΣ Υμθττοφ και 

ςτο 61ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν αντίςτοιχα. 

2. Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν δζκα τζςςερισ (14) αιτιςεισ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου οι οποίεσ είχαν όλα τα 

δικαιολογθτικά που απαιτεί ο νόμοσ. ΠΕ70 ςε εκπαιδευτικοφσ από 106ο, 52ο, 81ο, 1ο Π.Δ.Σ.Π.Α., 

υπθρετεί Ελαιϊνα, υπθρετεί ΙΕΠ. ΠΕ60 ςε εκπαιδευτικοφσ από ΚΕΔΔΥ Α’ Ακθνϊν και από ΙΕΠ. ΠΕ71 

από 2ο ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ. ΠΕ60.50 από 8ο Νθπ.Γαλατςίου και 122ο Ακθνϊν. ΠΕ16.01 από 2ο Ειδ. ΔΣ 

ΕΛΕΠΑΠ. ΠΕ11 από ΚΕΔΔΥ Α’ Ακθνϊν. ΠΕ19 από 76ο ΔΣ Ακθνϊν. 

Δεν εγκρίκθκε μία αίτθςθ τροποποίθςθσ απόφαςθσ ωσ προσ το χρονικό διάςτθμα άςκθςθσ του 

ιδιωτικοφ ζργου από εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το 2ο ΔΣ Φιλαδζλφειασ με απόςπαςθ ςτθν 

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., γιατί θ αίτθςθ ζγινε με θμερομθνία 14/3/2017 ενϊ ηθτοφςε ζγκριςθ για ζργο που 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28/2/2017.  

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. 

3. Επιλογι εκπαιδευτικών για τθ ςτελζχωςθ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ  

Καλφφκθκε μια κζςθ από εκπαιδευτικό ΠΕ60.50 για τθν προκιρυξθ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ με 

αρικ. πρωτ. 4912/7-3-2017 με τθν μοναδικι αίτθςθ εκπαιδευτικοφ που είχε γίνει για τθν κάλυψθ 

αυτισ τθσ κζςθσ. Καλφφκθκε μια κζςθ από εκπαιδευτικό ΠΕ70.50 για τθν προκιρυξθ κατ’ οίκον 

διδαςκαλίασ με αρικ. πρωτ. 5015/8-3-2017. Για τθ ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ υπιρξαν δφο αιτιςεισ 

εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 και ΠΕ70.50 και επιλζγει ο εκπαιδευτικόσ ΠΕ70.50 που ζχει τυπικά προςόντα 

ειδικισ αγωγισ όπωσ ορίηει θ νομοκεςία. 
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4. Αναγνώριςθ προχπθρεςίασ τίτλων αναπλθρωτών  

Αναγνωρίςτθκαν οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ.  

5. Τποβολι εκπρόκεςμθσ αίτθςθσ οριςτικισ τοποκζτθςθσ 

Εγκρίκθκε αίτθςθσ οριςτικισ τοποκζτθςθσ για εκπαιδευτικό ΠΕ20 ςτο 89ο ΔΣ Ακθνϊν 

 

Η ςυηιτθςθ του κζματοσ «αιτιςεισ αναγνώριςθσ προχπθρεςίασ μονίμων εκπ/κών με βάςθ το 

νόμο 4452/2017 άρκρο 9 Κεφ. Γ’» αναβλικθκε για επόμενθ ςυνεδρίαςθ. 

 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

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

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


