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Σπλεδξίαζε ηελ Τεηάξηε 30 Ννεκβξίνπ ην ΠΥΣΠΕ Α’ Αζήλαο θαη ζπδήηεζε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

 

1. Τνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε Τκήκαηα Έληαμεο ηεο Α’ Αζήλαο. 

 Τν πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε Τκήκαηα 

Έληαμεο ηεο Α’ Αζήλαο.» δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά από παξέκβαζε ζπιιόγσλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ δήηεζαλ λα παξαβξεζνύλ γηα λα εθθξάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ 

εηδηθή αγσγή. Η ζπδήηεζή ηνπ ζα γίλεη ζε λέα ζπλεδξίαζε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. 

2. Αηηήζεηο ηνπνζέηεζεο – απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ θιάδσλ. 

 Έγηλαλ δεθηέο νθηώ (8) αηηήζεηο απόζπαζεο – ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ, ελώ έκεηλαλ  

ζε εθθξεκόηεηα επηά (7) θαζώο δελ ππήξραλ θελά ζηα ζρνιεία πνπ επηζπκνύζαλ λα 

απνζπαζηνύλ. 

3. Επηινγή εθπαηδεπηηθώλ γηα ζηειέρσζε θαη΄ νίθνλ δηδαζθαιίαο. 

 Αλαηέζεθε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθό. 

 

4. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ. 

 Εγθξίζεθαλ νκόθσλα αηηήζεηο γηα ζπλάθεηα κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ δύν 

κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη είθνζη ελόο (21) αλαπιεξσηώλ. Απνξξίθζεθε κία αίηεζε 

αλαπιεξώηξηαο ΠΕ 18.41. 

 

5. Χνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή. 

 Έγηλαλ νκόθσλα δεθηέο νη 25 αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ άζθεζε άδεηαο 

ηδησηηθνύ έξγνπ.  

Οη άδεηεο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ. Όζνη ζπλάδειθνη 

επηζπκνύλ λα ιάβνπλ άδεηα θαιό είλαη λα θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ έξγνπ, γηα λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα θαηά ηελ πιεξσκή ηνπο. 

6. Παξάηαζε ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ. 

Έγηλε δεθηή θαηά πιεηνςεθία ε παξάηαζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθνηήησλ. Καηαςήθηζα ηηο ζπκπιεξώζεηο σξαξίνπ θαζώο έγηλαλ κε απόθαζε ηνπ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, πινπνηνύλ ηελ απόθαζε Φίιε γηα ην λέν νινήκεξν ζρνιείν.  

 

 

 



Σπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

 

Η (απην)αμηνιόγεζε ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ είλαη πξν ησλ ππιώλ, ππνπξγόο θαη 

θνπαξηέην δώζαλε ηα ρέξηα , νη ππνζρέζεηο δόζεθαλ, ηα ζρέδηα είλαη έηνηκα θαη εληόο 

ησλ εκεξώλ ζα αλαθνηλσζνύλ. Η πινπνίεζε ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ησλ νδεγηώλ ΕΕ θαη ΟΟΣΑ πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο, δελ 

ππάξρεη θαλέλα πεξηζώξην θαζπζηέξεζεο. Πξέπεη νη ζεζκνί λα καο αμηνινγήζνπλ ζεηηθά. 

Καη γηα λα γίλεη απηό, εθηόο ησλ άιισλ, πξέπεη ε θπβέξλεζε λα δώζεη ρεηξνπηαζηά 

δείγκαηα γξαθήο ηνπ βαζηθνύ ππιώλα ησλ ζπληεξεηηθώλ αλαδηαξζξώζεσλ θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ αμηνιόγεζε ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.  

Μέζα ζε ιίγεο γξακκέο, όιε ε αηδέληα ηεο λενζπληεξεηηθήο/λενθηιειεύζεξεο 

επέιαζεο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. Λέμεηο – θιεηδηά ε απηνλνκία, ε απνδνηηθόηεηα, ε 

αμηνιόγεζε, ν εμνξζνινγηζκόο. Τν δεκόζην  ζρνιείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ην κνληέιν 

ηεο αγνξάο, πξέπεη λα πηνζεηήζεη  ηα θξηηήξηα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Με «απηνλνκία» γηα λα 

αλαδεηά πόξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθνύ πξέπεη λα κεησζνύλ ζην ειάρηζην νη θξαηηθέο 

δαπάλεο γηα ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. Με «απνδνηηθόηεηα», αθνύ όηη απνκείλεη από ηηο 

δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη «επέλδπζε» πνπ πξέπεη λα πηάλεη ηόπν θαη ν 

ηξαγηθά κεησκέλνο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα δίλεη κέρξη εμαληιήζεσο θαη ηελ 

ηειεπηαία ηθκάδα ηεο ςπρηθώλ θαη ζσκαηηθώλ ηνπ απνζεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. Με «εμνξζνινγηζκό», αθνύ δηαπηζηώλνπλ όηη δελ ήηαλ αξθεηέο νη θαηαξγήζεηο 

θαη νη ζπγρσλεύζεηο ησλ ζρνιείσλ πνπ έγηλαλ ηελ επνρή ηεο Δηακαληνπνύινπ. Καη ηέινο κε 

αμηνιόγεζε, γηα λα ππάξρεη ε απόιπηε πεηζάξρεζε, ν απόιπηνο έιεγρνο ηνπ παηδαγσγηθνύ 

καο ξόινπ ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο εμνπζίαο, γηα λα κεηαηίζεηαη ζε εκάο ε επζύλε ηεο 

δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Γηα λα κπνξνύλ λα κεηξνύλ «απνηειέζκαηα» θαη 

«επηδόζεηο» θαη λα παίξλνπλ αλάινγα κέηξα.  

Όπσο θαη ην 2013 έηζη θαη ηώξα δελ ζα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε!  Δελ ζα επηηξέςνπκε 

ζηελ θπβέξλεζε  λα «καο δεηήζεη θαη ηα ξέζηα» γηαηί δήζελ δελ «πηάζακε ηνπο 

ζηόρνπο», γηαηί δελ «αληαπνθξηζήθακε ζηνπο δείθηεο». 

Με ηξόπν ζπιινγηθό θαη απνθαζηζηηθό,  πξέπεη λα δώζνπκε ηε κάρε ελάληηα ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζέιεη νπζηαζηηθά λα καο θάλεη ζπλέλνρνπο ζηε δηάιπζε ηνπ δεκόζηνπ 

ζρνιείνπ. Πξέπεη γηα κηα αθόκα θνξά λα πςώζνπκε ην κπόη καο απέλαληη ζηελ 

πνιηηηθή πνπ δηαιύεη ηα ζρνιεία θαη ηηο δσέο καο. Καη ζα ην θάλνπκε! Μέζα από ηα 

ζσκαηεία καο θαη ηηο ζπιινγηθέο καο δηαδηθαζίεο, λα εηνηκαζηνύκε από ηε ηώξα γηα 

ηε κάρε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο!  
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