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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! 

                                                       ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Κενό δαςκάλου ζωσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ δθμιουργικθκε ςε πρωινό τμιμα ςτο 50ο 

Δ Ακθνϊν και δεκαπζντε θμερϊν ςε πρωινό τμιμα του 75ου Δ. Απαιτείται θ άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ των κενϊν γιατί δθμιουργοφνται ιδιαίτερα προβλιματα ςτθ λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων και ςτουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των τμθμάτων αυτϊν κακϊσ και ςτθ λειτουργία 

των τμθμάτων ζνταξθσ, που καλοφνται παρανόμωσ πολλζσ φορζσ να καλφψουν τα κενά.  

 

                                                    ΘΕΜΑΣΑ ΠΤΠΕ 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ απόςπαςθσ δφο εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 και ΠΕ06 ςτο 10ο ΔΣ Ηλιοφπολθσ 

και ςτο 4ο ΔΣ Υμθττοφ αντίςτοιχα. 

2. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν επτά (7) αιτιςεισ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου οι οποίεσ είχαν όλα τα 

δικαιολογθτικά που απαιτεί ο νόμοσ. ΠΕ70 ςε εκπαιδευτικοφσ από ΕΛΕΠΑΠ, 7ο Δάφνθσ, 2ο ΔΣ 

Φιλαδζλφειασ με απόςπαςθ ςτθν Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ΠΕ60 από 47ο Νθπ. Ακθνϊν, ΠΕ32 από 45ο ΔΣ 

Ακθνϊν, ΠΕ19 από 96ο ΔΣ Ακθνϊν, ΠΕ11 αποςπαςμζνοσ ςτο Βζλγιο. 

3. Αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ τίτλων αναπλθρωτϊν  

Αναγνωρίςτθκαν οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ.  

4. Χοριγθςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου  

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου ςε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από 14ο ΔΣ Ακθνϊν, από το 

ΕΚΠΑ. 

5. Εξζταςθ ζνςταςθσ εκπαιδευτικοφ 
Καταψθφίςτθκε από τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ (3) ζνςταςθ εκπαιδευτικοφ κατά του πίνακα μορίων 

μετάκεςθσ ο οποίοσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Α'  Ακινασ ςτισ 17-03-2017. Ο 

εκπαιδευτικόσ ηθτοφςε να διορκωκεί ο προςβαλόμενοσ πίνακασ ςτο ςθμείο που τον αφορά ωσ προσ 
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τα μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τα οποία ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ τθν πλθςιζςτερθ προσ τθν 

πρωτοβάκμια ςχολικι μονάδα (ζγινε μετατροπι των μορίων τθσ κατθγορίασ τθσ Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ ςε μόρια τθσ κατθγορίασ τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του α. 16 

παρ. 8 του ΠΔ 50/1996). Υπάρχουν δικαςτικζσ αποφάςεισ που δικαίωςαν εκπαιδευτικοφσ που είχαν 

προςφφγει για το ίδιο κζμα και με βάςθ αυτζσ ο εκπαιδευτικόσ ςτιριηε το αίτθμά του. Εμείσ 

ψθφίςαμε υπζρ τθσ ζνςταςθσ του εκπαιδευτικοφ γιατί κεωροφμε υποχρζωςθ του κράτουσ να 

γενικεφει τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ 

το ίδιο το κράτοσ ευνοεί τθ «φάμπρικα» των δικθγορικϊν γραφείων και εξωκεί τουσ εργαηόμενουσ 

ςε προςφυγζσ ςτα δικαςτιρια για να βρουν το δίκιο τουσ.  

 

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 


