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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! 

Θζματα ΠΤΠΕ 

1. Αιτιςεισ  προςωρινισ τοποκζτθςθσ-απόςπαςθσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ τοποκζτθςθσ δφο εκπαιδευτικών ΠΕ70 από το 50ο ΔΣ Ακθνών ςτο 144ο 

ΔΣ και από το 1ο ΔΣ Ν. Φιλαδ. Στο 4ο ΔΣ Ν. Φιλαδ. 

2. Χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι  

Εγκρίκθκαν ζξι (6) άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου οι οποίεσ είχαν όλα τα δικαιολογθτικά που 

απαιτεί ο νόμοσ. ΠΕ70 από 12ο ΔΣ Ηλιοφπολθσ, 104 ΔΣ Ακθνών και 2ο Ειδικό ΕΛΕΠΑΠ, ΠΕ11 από 

105 ΔΣ Ακθνών και 112 ΔΣ Ακθνών. 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. Χοριγθςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου  

Εγκρίκθκε θ ςυνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 από 8ο ΔΣ Ζωγράφου, 

35ο ΔΣ Ακθνών και ΠΣΠΑ 6κζςιο ΔΣ Πανεπιςτθμίου και ΠΕ60 από 5ο Νθπιαγ. Καιςαριανισ.  

4. Ζνταξθ εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ 

Απορρίφκθκαν και οι δφο αιτιςεισ που κατατζκθκαν γιατί θ μία δεν είχε πλιρθ φάκελο των 

δικαιολογθτικών που απαιτεί ο νόμοσ και θ δεφτερθ γιατί δεν υπαγόταν ςε ειδικι κατθγορία 

μετάκεςθσ κατά το νόμο. 

5. Μετακζςεισ- Οριςτικζσ Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ60 και ΠΕ70 ειδικισ αγωγισ 

και ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 Γενικισ Αγωγισ 

Ολοκλθρώκθκαν οι οριςτικζσ τοποκετιςεισ και οι βελτιώςεισ κζςεων των παραπάνω κλάδων και 

το ΠΤΠΕ ανάρτθςε ςτο site τθσ διεφκυνςθσ (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/), ωσ όφειλε, 

αναλυτικά τουσ πίνακεσ μορίων και προτιμιςεων, τα κενά και τθν κάλυψι τουσ, ϊςτε να είναι 
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διαφανείσ οι διαδικαςίεσ και εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των νόμιμων διαδικαςιϊν από 

τθν πλευρά των ενδιαφερομζνων.  

Κατά τθν Α’ φάςθ των τοποκετιςεων υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παραμζνουν ςτθ διάκεςθ τθσ 

Α’ Διεφκυνςθσ. Τθν Παραςκευι 2/6 κα ςυνεδριάςει το ΠΥΣΠΕ για να διεξάγει τθ Β’ φάςθ 

οριςτικών τοποκετιςεων ςε εναπομείναντα κενά με βάςθ νζεσ δθλώςεισ και τζλοσ τθν Γ’ φάςθ 

όπου γίνεται υποχρεωτικι τοποκζτθςθ ςτα εναπομείναντα οργανικά κενά, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/96, όπου οι εκπαιδευτικοί που παραμζνουν ςτθ 

διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ Α΄ Ακινασ μετά τθ Β’ φάςθ οριςτικών τοποκετιςεων, τοποκετοφνται 

οριςτικά, προσ το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ, ςτισ υπόλοιπεσ οργανικζσ κζςεισ που παραμζνουν 

κενζσ (Γ΄ φάςθ υποχρεωτικών τοποκετιςεων). 

 

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 

 


