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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! 

 
 

 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 8, Πζμπτθ  7/3/2018, ςυηθτικθκαν τα 

παρακάτω: 

1. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

Εγκρίκθκε θ απόςπαςθ του Κουλοφρθ Σπυρίδωνα ΠΕ70 ςτο 26ο ΔΣ Ακθνϊν για κάλυψθ κενοφ 

λόγω αναρρωτικισ άδειασ, από το 51ο ΔΣ Ακθνϊν μετά τθν επιςτροφι από αναρρωτικι άδεια του 

εκπαιδευτικοφ που αναπλιρωνε. 

2. Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

Εγκρίκθκαν 7 άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου, ΠΕ70 από το 77ο ΔΣ Ακθνϊν για να 

απαςχολθκεί ωσ επιμορφϊτρια - ςυγγραφζασ εκπαιδευτικοφ φυλλαδίου και από το 49ο ΔΣ Ακθνϊν 

για να απαςχολθκεί ωσ δάςκαλοσ παραδοςιακϊν χορϊν ςτο "Λφκειον των Ελλθνίδων", ΠΕ60 από 

το 110ο Νθπ. Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ εκπαιδεφτρια ςε Δθμόςιο Ι.Ε.Κ., από το 88ο Νθπ. 

Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ ςε κζατρο, ΠΕ19 που υπθρετεί ςτο 91ο ΔΣ Ακθνϊν για να 

απαςχολθκεί ωσ εκπαιδεφτρια ςε Ι.Ε.Κ., ΠΕ11 από το 4ο ΔΣ Ακθνϊν για να απαςχολθκεί ωσ 

προπονθτισ αντιςφαίριςθσ και από το ΚΕΔΥΥ Α’ Ακινασ για να απαςχολθκεί ωσ ωρομίςκιοσ 

εκπαιδευτισ ςε Δ.Ι.Ε.Κ.  

3. Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών αναπλθρωτών 
εκπαιδευτικών 

Αναγνωρίςτθκαν όλεσ οι προχπθρεςίεσ και εγκρίκθκαν οι ςυνάφειεσ των μεταπτυχιακϊν 
τίτλων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ. 

 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 7, Πζμπτθ  7/3/2018, ςυηθτικθκαν τα 
παρακάτω 

1. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Ακινασ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ απόςπαςθσ του  Σακελλάρθ Τρφφωνα ΠΕ70, ςτο 107ο Δ.Σ. Ακθνϊν για 

να καλφψει απουςία εκπαιδευτικοφ (από το 3ο Δ.Σ. Ζωγράφου) και τθσ Γκίκα Ελζνθσ ΠΕ70, ςτο  9ο 

Δ.Σ. Δάφνθσ (από το 59ο Δ.Σ. Ακθνϊν). 

Απορρίφκθκε θ ανάκλθςθ τθσ απόςπαςθσ του Τρουπι Χριςτου  ΠΕ11  ςτο 3ο Δ.Σ. Υμθττοφ 

(οργανικά ςτο 81ο Δ.Σ. Ακθνϊν). 

2. Χοριγθςθ αδειών άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι 

Εγκρίκθκαν ζξθ άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ςε ΠΕ70.50  από το 10ο Δ.Σ. Ηλιοφπολθσ 

προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ Ειδικι Παιδαγωγόσ ςε Ινςτιτοφτο Ανάπτυξθσ Μάκθςθσ και 
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Συμπεριφοράσ, ςε ΠΕ70 από το 12ο Δ.Σ. Βφρωνα προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ υπεφκυνοσ 

ςεμιναρίων ςτελεχϊν καταςκινωςθσ, ςε ΠΕ70 από το 49ο Δ.Σ. Ακθνϊν, προκειμζνου να 

υλοποιιςει επιμορφωτικζσ ειςθγιςεισ ςε ςεμινάριο Μουςειοπαιδαγωγικισ, ςε ΠΕ70 από το 

40ο Δ.Σ. Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ  ςε μουςικι επιχείρθςθ,  ςε  ΠΕ70 από 

το 4ο Ειδικό ,προκειμζνου να απαςχολθκεί  ςτο Δθμόςιο Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωςθσ ωσ εκπαιδευτισ, ςε  

ΠΕ70 από το 87ο Δ.Σ. Ακθνϊν προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ μουςικόσ ςε  μουςικι επιχείρθςθ. 

3. Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών και διδακτορικοφ  τίτλου ςπουδών 

Δόκθκε μία ςυνάφεια διδακτορικοφ  τίτλου ςπουδϊν ςε ΠΕ 70 που υπθρετεί ςτο 1ο Π.Δ.Σ.Π.Α. 

(Μαράςλειο) για Διδακτορικό Δίπλωμα ςτον Τομζα Ψυχολογίασ, του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ-

Παιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Επίςθσ, δόκθκαν τρεισ ςυνάφειεσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν    ςε 

ΠΕ16.01 με κθτεία ςτο 12/κ Π.Δ.Σ.Π.Α. (Μαράςλειο) Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν  του 

Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν των Τμθμάτων Μουςικϊν Σπουδϊν και 

Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν , ςε ΠΕ70 που υπθρετεί οργανικά ςτο 30ο Δ.Σ. Ακθνϊν,  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευςθσ ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν  του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ 

Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν του 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και ςε ΠΕ70 που υπθρετεί οργανικά ςτο 172ο Δ.Σ. Ακθνϊν, Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευςθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που απονεμικθκε από το Πανεπιςτιμιο 

Λευκωςίασ, Κφπροσ.  

4. υμπλιρωςθ ωραρίου εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ20     

Εγκρίκθκε ςε ΠΕ20 με κθτεία ςτο 12/κ Π.Δ.Σ.Π.Α. (Μαράςλειο) θ ςυμπλιρωςθ ωραρίου 

τεςςάρων ωρϊν  (4) ϊρεσ ςτο 150ο Δ.Σ. Ακθνϊν 

5. Εκπρόκεςμθ αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ       

Απορρίφκθκε με 3-2 ψιφουσ (υπερψιφιςαν οι αιρετοί) θ αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ ωσ 

εκπρόκεςμθ  ΠΕ19 που βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αϋ Ακινασ και υπθρετεί ςτο 105ο Δ.Σ. Ακθνϊν. 

6. Αναγνώριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτών και ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων 

ςπουδών αναπλθρωτών εκπ/κών 

Αναγνωρίςτθκαν όλεσ οι προχπθρεςίεσ αναπλθρωτϊν και εγκρίκθκε θ ςυνάφεια 

μεταπτυχιακοφ τίτλου αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ για τθ μιςκολογικι του εξζλιξθ. 

 
 

 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ,  
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά,  

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


