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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

της αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ  

Κλιάφα Αρτέμιδος 

εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο  

της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

(25/7/2014) 
Στις 18/7/2014 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1944/18-7-2014 με το οποίο επέρχεται  

τροποποίηση της 72624/Δ4/12−05−2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

1329/τΒ΄/26−05−2014) με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις 

και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» καθώς και αναστολή της 

Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».  

Με βάση το νέο ΦΕΚ το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε: 

ΘΕΜΑ 1ο.«Τροποποίηση των πινάκων των συγχωνευμένων σχολικών 

μονάδων». Οι αλλαγές είναι οι εξής: 

i) Τροποποιήθηκε: 

 α) Η συγχώνευση του 8ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με το 7ο 9/θ 

Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου ως εξής: Συγχωνεύεται το 8ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο 

Ζωγράφου με το 15ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 8ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο 

Ζωγράφου. 

β) Η συγχώνευση του 15ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με το 12ο 12/θ 

Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου ως εξής: Συγχωνεύεται το 7ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο 

Ζωγράφου με το 12ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 12ο 18/θ Δημοτικό 

Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής. 

Αναστάλθηκε: 

 α) Η συγχώνευση του 30ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με το 27ο 8/θ 

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε ένα νέο 27ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.  

β) H συγχώνευση του 31ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με το 11ο 10/θ 

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε ένα νέο 11ο 14/θ Δημοτικό Σχολείο.  

ΘΕΜΑ 2ο. «Τροποποίηση πίνακα οργανικών κενών».  

Τα οργανικά κενά στην Α’ Διεύθυνση με βάση το νέο ΦΕΚ, διαμορφώνονται στα 

213.  

ΘΕΜΑ 3ο. «Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων ονομαστικά.» Το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο με βάση τα παραπάνω και παίρνοντας υπόψη του τις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών ΠΕ 70 προχώρησε στον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεραρίθμων. 
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Προσοχή! Όσοι κριθούν υπεράριθμοι, στο νέο σχολείο που θα τοποθετηθούν, δεν 

μπορεί να χαρακτηριστούν ξανά υπεράριθμοι για ένα έτος και αν στο μέλλον 

υπάρξει εκ νέου οργανική θέση στο σχολείο από όπου έφυγαν μπορούν να τη 

διεκδικήσουν με προτεραιότητα. 

 

Σαράντα τέσσερις (44) εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι, από αυτούς οι 

δεκατρείς (13) προέρχονται από υποβιβασμούς σχολείων και οι υπόλοιποι τριάντα 

ένα (31) από συγχωνεύσεις.  

Ο πίνακας των οργανικά υπεράριθμων καθώς και των κενών οργανικών θέσεων είναι 

αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης στο link Ανακοινώσεις (http://dipe-a-
athin.att.sch.gr/html/anakinoseis.html).   

Οι συνάδελφοι που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι 

καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης σχολείων από 

την Δευτέρα 28/7/2014 έως και την Τετάρτη 30/7/2014.   
 

Στη συνεδρίαση καταψήφισα τα τρία παραπάνω θέματα για να μην 

νομιμοποιήσω τις συγχωνεύσεις καθώς οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι 

εκπαιδευτικών και η ΔΟΕ διαφωνούν με αυτές και ζητούν την ανάκληση όλων 

τους. 

Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 31/7/2014 για να τοποθετήσει τους 

οργανικά υπεράριθμους.  

Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο θα επικαιροποιήσει τα κενά, θα τα 

αναρτήσει στη σελίδα της Διεύθυνσης και στη συνέχεια θα κληθούν οι 

συνάδελφοι από μετάθεση, όσοι παραμένουν στη διάθεση της Διεύθυνσης και 

όσοι έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης να υποβάλουν αίτηση προτίμησης 

από 1/8/2014 έως και 7/8/2014.  

Οι τοποθετήσεις της Α’ Φάσης για τη Γενική Αγωγή θα γίνουν πιθανόν μέχρι τις 

14/8/2014. Η διαδικασία εξαρτάται από το υπουργείο Παιδείας. 

Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στις 12/8/2014 για να προβεί στις τοποθετήσεις στις 

ΣΜΕΑΕ. 

Για το θέμα τις τοποθέτησης Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις εκδόθηκε 

διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο στις 28/7/2014, σύμφωνα με την 

οποία: «οι κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων που δημιουργήθηκαν μετά από 

συνταξιοδότηση στις 22/6 για την Π.Ε. και στις 1/7/2014 για τη Δ.Ε., στις περιπώσεις των 

διευθύνσεων εκείνων, που σύμφωνα με την αριθμ. 72624/Δ4/27-6-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1329 τ.Β΄./26-5-2014), όπως τροποποιήθηκε και ανεστάλη η εφαρμογή της ως προς ορισμένες 

συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς με τις αριθμ. 99765/Δ4/27-6-2014 ΚΑΙ 99768/Δ4/27-6-2014 

αντίστοιχα, στο ΦΕΚ 1944 τ.Β΄. στις 18-7-2014 προκύψουν νέες υπηρεσιακές μεταβολες σχολικών 

μονάδων με την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015, οι θέσεις αυτές θα πρέπει να καλυφθούν με 

βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες 

προτιμήσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 24 του Ν. 3848/2011, 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/anakinoseis.html
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/anakinoseis.html
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δίνοντας προτεραιότητα στους ήδη τοποθετημένους διευθυντές που χάνουν τη θέση τους (χωρίς δική 

τους υπαιτιότητα) είτε από υποβιβασμό είτε από συγχώνευση και προηγούνται σε μόρια στον πίνακα 

κατάταξης των διευθυντών του 2011, να υποβάλουν εκ νέου δήλωση προτίμησης στις εν λόγω θέσεις, 

σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.  

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 3848/2010 “Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία 

καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του, σε κενή θέση διευθυντή 

σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, 

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.” και με το αριθμ. 85212/Δ1/24-7-2013 

σχετικό έγγραφό μας σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων σχολείων, διευθυντής 

παραμένει αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στους αξιολογικούς πίνακες του 

2011 και ο ή οι εναπομείνατες διευθυντές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενή θέση που θα 

προκύψει μετά από αίτησή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους, ανεξάρτητα από το αν η 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα ήταν στις αρχικές προτιμήσεις τους. 

Επειδή, όμως, οι θέσεις των ήδη τοποθετημένων διευθυντών με θητεία στις σχολικές μονάδες, που 

συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται, υφίστανται μέχρι κα 31-8-2014, αυτοί θα αναλάβουν καθήκοντα 

στις νέες σχολικές μονάδες για το υπόλοιπο της θητείας τους από 1-9-2014» 

Τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ΠΕ 70 ανά Δήμο στην Α΄ Αθήνας, είναι τα 

παρακάτω: 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΑ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 124 

ΒΥΡΩΝΑ 7 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13 

ΔΑΦΝΗΣ 9 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 28 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 7 

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3 

ΥΜΗΤΤΟΥ 2 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 2 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ» 1 

ΣΥΝΟΛΟ: 213 

Τα υπόλοιπα θέματα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ήταν: 

Θέμα 4ο. «Αίτηση Εκπαιδευτικού για να ενταχθεί  στις ειδικές κατηγορίες 

εκπαιδευτικών». 

Υπήρχαν δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες. Η μία 

αίτηση απορρίφθηκε καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια που έθετε ο νόμος. Για το 

θέμα αυτό υπήρξε κοινή τοποθέτηση των αιρετών να επανεξεταστεί από το 

υπουργείο ο κατάλογος με τα νοσήματα που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες. Ο 

κατάλογος που υπάρχει είναι παρωχημένος και χρειάζεται να προστεθούν και άλλα 

νοσήματα για να μην αδικείται κανένας συνάδελφος που είναι αναγκαία η 

τοποθέτησή του στις ειδικές κατηγορίες. 
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Η δεύτερη αίτηση μεταφέρθηκε για την επόμενη συνεδρίαση ώστε να εξεταστεί πιο 

αναλυτικά η συγκεκριμένη περίπτωση. 

Θέμα 5
ο
. «Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων». 

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε έξι (6) 

εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και μία (1) ΠΕ 16. 

Θέμα 6
ο
. «Αναλογική περικοπή αποδοχών εκπαιδευτικών, λόγω αδικαιολόγητης 

αποχής από τα καθήκοντα τους». 

Οι δύο ενστάσεις μεταφέρθηκαν για το επόμενο συμβούλιο. 

Θέμα 7
ο
. «Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου». 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το ΠΥΣΠΕ τρεις (3) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, 

τρεις (3) μετατέθηκαν για το επόμενο συμβούλιο, μία (1) απορρίφθηκε. 

Θέμα 8
ο
. «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού». 

Δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις δύο εκπαιδευτικών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

καθώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.  

 

Άρτεμις Κλιάφα  
τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com 

 

Γεωργιόπουλος Γιώργος (αναπληρωματικός) 

                                                  Τηλ. 6948519294  
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