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Συνεδρίασε την Τρίτη  23  Δεκεμβρίου 2014 για δωδέκατη - και τελευταία - φορά (το 2014) 

το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αττικής με τα μέλη του σε απαρτία.  

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν πέντε(5):  

1. Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους) σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε.  για 

το  σχολικό έτος 2014 – 2015 καθώς και  επανεξέταση αιτήσεων  χορήγησης  άδειας 

χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους) σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε.   

2. Χορήγηση 2ης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε. 

3. Απαλλαγή (και μη) από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή τους) Διευθυντή - 

Υποδιευθύντριας  Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων  Νηπιαγωγείων. 

4. Διακοπή  Χορήγησης  άδειας χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή του) σε εκπαιδευτικό  

Π.Ε.  για το  σχολικό έτος 2014 – 2015  

5. Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.      

 Και στα πέντε (5) θέματα οι αιρετοί συμμετείχαμε κανονικά και οι αποφάσεις πάρθηκαν 

ομόφωνες (εκτός των περιπτώσεων  που φαίνονται κατά περίπτωση). 

1. Χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους) για το λόγο  που 

επικαλούνται στους  εκπαιδευτικούς:  Π.Ε.  11  Σ.Λ.  (της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας),  

Π.Ε. 60  Ε.Σ. (Δ/νσης Π.Ε  Πειραιά), και Π.Ε. 06 Α.Κ. (της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας)  για 

το  σχολικό έτος 2014 – 2015. Οι αιρετοί ψηφίσαμε για τη χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές και σε  δύο (2) ακόμα περιπτώσεις (Π.Ε. 19 και Π.Ε. 20, της Ανατ. Αττικής 

και Δ΄ Αθήνας, αντίστοιχα). 

2.  Χορηγήθηκε 2η ειδικότητα στους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 Π.Β. (Β΄ Αθήνας), Π.Ε. 70 

Χ.Κ. (Γ΄ Αθήνας). Συμφωνήσαμε οι αιρετοί σε δύο(2) περιπτώσεις εκπ/κών Π.Ε. 70 

(Α΄ Αθήνας και Πειραιά) να μη χορηγηθεί η 2η ειδικότητα, γιατί δεν δικαιούντο. 

 

      3. Έγινε  αποδεκτή η παραίτηση   από τα καθήκοντά του   (μετά από αίτησή του) του  

Διευθυντή  Δημοτικού Σχολείου (αρχικά από ονοματεπώνυμο) : Β.Τ. ( Δ/νσης  Π.Ε. 



Ανατολικής Αττικής. Οι αιρετοί ψηφίσαμε επιπλέον, υπέρ της απαλλαγής για   1  Υποδ/ντρια 

(Β΄ Αθήνας)  και για 2 Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων ( Α΄ Αθήνας, και Πειραιά). 

4.  Έγινε διακοπή της χορήγησης άδειας χωρίς  αποδοχές στον  εκπαιδευτικό Π.Ε. 70  Σ.Γ.  

μετά από αίτησή του, ( Δ/νση Π.Ε. Α΄Αθήνας). 

5.  Εγκρίθηκαν  οι προτάσεις για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου επτά ( 7) εκπ/κών 

Π.Ε. (συγκεκριμένα: 05, 19, 20, 60, 70) με  διοικητικό έργο Δ/νσεις Π. Ε. Γ΄ Αθήνας (1), Δ΄ 

Αθήνας (3), Ανατ. Αττικής(1), Δυτ. Αττικής (1) και Πειραιά (1). 

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.                                                                                                                    

Υ.Γ. Θερμές Ευχαριστίες:  

Α. προς όλα τα Μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής της διετίας 2013-2014 για τη συνεργασία που 

είχαμε (αν και διαφωνήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις) τόσο με τον κ. Περιφερειακό 

Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, τους 2 κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους, τις 2 κ.κ. Διευθύντριες  

Π.Ε. Αττικής, τις 2 κ.κ. Γραμματείς του Συμβουλίου όσο και τους 2 αιρετούς κ. Γεώργιο 

Χρόνη και κ. Ιωάννη Λογοθέτη, για το καλό του κλάδου και των συναδέλφων εκπαιδευτικών 

και 

Β. προς τους 697 συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν πρώτο 

σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων όλων των συνδυασμών, στις εκλογές της 

5ης Νοεμβρίου 2014, για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής. 

 

Καλά Χριστούγεννα  

και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2015! 

                                                                                                                                     Πάντα κοντά σας  

Βασίλειος Ματθαίος 
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