
Δελτίο ενημέρωσης Νο 7
του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παντελή Βαϊνά

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

για τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ στις 22/5 και 23/5

Στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ της Γ΄ΑΘΗΝΑΣ συζητηθήκαν τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1ο : Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  της Δ/νσης Π. Ε.  Γ΄ Αθήνας 

 Η σύνταξη του πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 
για το έτος 2012 – 2013  που έγινε με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 68122/Δ1/20 – 5 – 2013 του 
ΥΠΑΙΘΠΑ  και μας παρουσιάστηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους, 
αφού παρουσιάζει εικονικά πλεονάσματα προσωπικού στις ειδικότητες Φυσικής Αγωγής και 
Μουσικής,  παραγράφοντας  το γεγονός  ότι   όλοι  οι  δήθεν περισσευούμενοι  εκπαιδευτικοί 
καλύπτουν πραγματικές ανάγκες  των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής  μας κυρίως στα 
ΕΑΕΠ. Επίσης ζητήσαμε να δημιουργηθούν άμεσα οργανικές και για τις άλλες ειδικότητες των ΕΑΕΠ 
όπως και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα.
Συγκεκριμένα ο πίνακας που συντάχθηκε αναφέρει:
ΚΛΑΔΟΣ             ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ                   ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ                   ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Δάσκαλοι               1818                                      1816                                      -6
Νηπιαγωγοί             463                                        452                                     -13
Αγγλικών                 118                                        117                                      -1
Φ. Αγωγής               128                                        150                                     +22
Μουσικής                   58                                          60                                      +2

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπ/κούς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε18 εκπαιδευτικούς (2 
παραμένουν σε εκκρεμότητα)
Θέμα 3ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από λήξη άδειας.   
Τοποθετηθήκαν δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, των οποίων έληξε η άδεια ανατροφής, στο 16ο και 15ο ΔΣ 
Ιλίου και μία ΠΕ 60 στο20 Νηπ. Περιστερίου (οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις αιτήσεις τους και τα 
κενά που υπήρχαν)       
Θέμα 4ο: Αναδρομική μονιμοποίηση εκπαιδευτικών
Έγινε αναδρομική μονιμοποίηση 8 εκπαιδευτικών
Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ.
Αναγνωρίστηκε η  προϋπηρεσία 2 αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ.
Θέμα 6ο: Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικού
Εγκρίθηκε η παράταση της μετακίνησης νηπιαγωγού από το 2ο νηπ. Αιγάλεω στο 5ο νηπ. Αιγάλεω
Θέμα 7ο: Συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών.          
Εγκρίθηκε η συνάφεια 5 Μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών.          

                                                                          ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της 
                                                                                                             ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) 
τηλ. 6976556513. http://vainasp.wordpress.com/   
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