Δελτίο ενημέρωσης για τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ στις 20/3/15
των αιρετών στο ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παντελή Βαϊνά & Σταύρου Καλλώνη
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στις 20/3 συζητηθήκαν τα παρακάτω
θέματα :
ΘΕΜΑ 1 ο : Απόδοση 2 ης ειδικότητας.
Έγινε απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ( ο ένας πήρε
δεύτερη ειδικότητα νηπιαγωγού ΠΕ60 και ο άλλος θεολόγου ΠΕ01)
ΘΕΜΑ 2 ο : Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών
Υπήρξε αίτημα για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών από 14/5/15,
εκπαιδευτικό ΠΕ19 το οποίο όμως θα εξεταστεί σε επόμενο συμβούλιο.

από

ΘΕΜΑ 3 ο : Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου για εκπαιδευτικούς
Εγκρίθηκε η συμπλήρωση ωραρίου σε διοικητικό
διδασκαλία για εκπαιδευτικούς από Δ/νσεις ΠΕ Αττικής

έργο

και

ενισχυτική

ΘΕΜΑ 4 ο : Απαλλαγή από τα καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή.
 Απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντα του Διευθυντή σχολικής μονάδας, μετά από
αίτημα τους, ο Δ/ντής του 5ο ΔΣ Χαϊδαρίου και ο Δ/ντής του ΔΣ Μεσαγρού Αίγινας
 Απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, μετά από
αίτημα τους, οι υποδιευθυντές του 11ο ΔΣ Ν. Ιωνίας και του 3ο ΔΣ Μοσχάτου.
ΘΕΜΑ 5 ο : Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικό Π.Ε 60 από 1/5/15
Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ60 από 1/5/15 γιατί ο
σύζυγος της έχει αποσπαστεί σε σχολικές μονάδες της Αυστραλίας.
ΘΕΜΑ 6 ο : Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε εκπαιδευτικό που έχει υποτροφία IKY
Χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια σε εκπαιδευτικό που έχει υποτροφία από IKY.

*** Είναι σημαντικό ότι πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό εγκρίθηκε εκπαιδευτική
άδεια. Να θυμίσουμε ότι η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών είχε ανασταλεί από
μνημονιακό νόμο έως 31/12/2014. Είναι αυτονόητο λοιπόν πως μετά την παρέλευση της
παραπάνω ημερομηνίας (δηλαδή από 1/1/15) η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών είναι
νόμιμη και δικαίωμα των εκπαιδευτικών, κάτι που υποστηρίξαμε και στη συνεδρίαση.
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