11ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
ΠΤΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΝΕΔΡΙΑΗ 15/10/14/ , 16/10/14 και 20/10/14
υναδέλφισσες/οι
Σα θέματα που απασχόλησαν το ΠΤΠΕ στις τελευταίες του συνεδριάσεις
ήταν τα παρακάτω:
Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
χετικά με το θέμα, είναι γνωστή τόσο η θέση μας όσο και η στάση μας στις
συνεδρίες του ΠΤΠΕ. Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός να μην καταβάλλεται

το επίδομα ευθύνης σε όσες συναδέλφισσες εκτελούν χρέη Προϊσταμένης
Νηπιαγωγείου και να ξεκινά η καταβολή του, μετά την απόφαση του ΠΤΠΕ.
Πολιτικές

που

στόχο

έχουν

την

καταπάτηση

βασικών

όρων

των εργασιακών σχέσεων όπως η απόδοση «δεδουλευμένου έργου» θα μας
βρίσκουν μπροστά τους!!!
Έγιναν συνολικά 35 ορισμοί Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και σε περιπτώσεις
αρνητικών δηλώσεων, ως Προϊσταμένη ορίστηκε η αρχαιότερη βάση
προϋπηρεσίας, με οργανική θέση.
Σοποθέτηση Τποδ/ντών- υπεύθυνων Ολοήμερων
Έγιναν 19 τοποθετήσεις Τποδ/ντών – Τπέυθυνων Ολοήμερων
Σοποθέτηση Προϊσταμένης μονοθέσιου Ειδικού Συφλωκωφών Καλλιθέας
Η συναδέλφισσα Ζ.Μ τοποθετήθηκε Προϊσταμένη του μονοθεσίου Ειδικού Δ.
Συφλοκωφών Καλλιθέας
Σοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής
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Έγιναν

3 τοποθετήσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ16.01.50 και

ΠΕ06.50
υνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Σο Π. Τ. . Π. Ε. ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά σε όλα τα αιτήματα, ως προς
τη συνάφεια τίτλων σπουδών
Χορήγηση αδειών ιδιωτικού έργου με αμοιβή
τις χορηγήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, υπήρξε μία αρνητική
απόφαση λόγω νομικού κωλύματος.
Σοποθέτηση αναπληρωτών ΕΠΑ ΠΕ32 και ΠΕ60
Σοποθετήθηκαν 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ32, μία εκπαιδευτικός δεν ανέλαβε
υπηρεσία και για αυτό στο 2ο και 11ο Δ. Γλυφάδας δεν υπάρχει
εκπαιδευτικός.
Σοποθέτηση Διευθυντή στο 1ο Δ.. Γλυφάδας από τον πίνακα των Δ/ντών
λόγω της εκλογής, του έως τώρα Δ/ντή, σε θέση αιρετού.
Σοποθέτηση αναπληρώτριας Νηπιαγωγού στο 4ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας
Προσωρινές τοποθετήσεις και τροποποιήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07
και ΠΕ11
Διδασκαλίες κατ΄οίκον
το συγκεκριμένο θέμα ζήτησα οι κατ΄οίκον διδασκαλίες να δημοσιοποιούνται
στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
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Ως κριτήρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών συνεκτιμήθηκαν, η υπηρέτηση
στο ίδιο σχολείο με το πάσχων παιδί και η αρχαιότητα σε χρόνια
προϋπηρεσίας
Μείωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Σο Π. Τ. . Π. Ε. ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για όλες τις περιπτώσεις
συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίες αιτούνταν μείωση διδακτικού ωραρίου
λόγω ανατροφής παιδιών.
Σοποθέτηση αναπληρωτών κλάδου ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής
για παράλληλη στήριξη.
Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη σε Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης, ήταν 28.
Από το ΤΠΑΙΘ διατέθηκαν 12 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν από
το ΠΤΠΕ σε 12 αντίστοιχους μαθητές Νηπιαγωγείων για πλήρη στήριξη.
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μια νίκη του εκπαιδευτικού κινήματος καθώς οι
εγκεκριμένες παράλληλες στηρίξεις δε διαμοιράστηκαν σε μερική βάση, αλλά
δόθηκαν για πλήρη στήριξη.
ΚΕΝΑ ΧΟΛΕΙΩΝ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
χολεία ΕΑΕΠ

Κλασσικά σχολεία

ΠΕ70: 9

ΠΕ06: 3 ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

ΠΕ32: 2

ΠΕ08:6ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

ΠΕ08: 1 ΠΛΉΡΟΤ

ΠΕ11: 4 ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

ΠΕ16: 1 ΠΛΉΡΟΤ

ΠΕ16: 1 ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

ΠΕ32: 1 ΠΛΉΡΟΤ

ΠΕ19-20: 4 ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

ΠΕ60:2

ΠΕ18/32/41: 6 ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ

υναδελφικά και Αγωνιστικά
Γεωργία Μούκα
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Αιρετή Δ΄ Αθήνας
εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο
«ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ - ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»
Σηλέφωνο: 6932177611, 2109422847
Mail: argiromouka2@gmail.com
Δασκάλα «εν κινήσει» - georgiamouka.blogspot.com
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