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1. Γνωμοδότηση για συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου 

Το συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε να αναγνωρίσει και στις 4 περιπτώσεις 

των συναδέλφων (3 ΠΕ70 και 1 ΠΕ60), τη συνάφεια του μεταπτυχιακού 

τίτλου. 

2. Πρόταση έγκρισης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Το συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε την έγκριση άσκησης ιδιωτικού έργου 

και στους 9 εκπαιδευτικούς που είχαν αιτηθεί (7 ΠΕ70, 1 ΠΕ05 και 1 ΠΕ60) . 

3. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικών 

Το συμβούλιο συμφώνησε, με την Πράξη του Δ/ντή τοποθέτησης των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (1) ΠΕ60, (1) ΠΕ70 και (1) ΠΕ20 

4. Γνωμοδότηση για ανάθεση κατ΄οίκον διδασκαλίας 

Το συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Δ/ντή Εκπ/σης τη διδασκαλία της 

μαθήτριας του 15ου Δ.Σ της Καλλιθέας να αναλάβει συνάδελφο εκπ/κος από 

σχολείο της Ν. Σμύρνης. 

5. Συζήτηση παραίτησης από τη θέση Αναπληρώτριας 

Διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου 

Το συμβούλιο ενέκρινε την παραίτηση της συναδέλφου, για προσωπικούς 

λόγους από τη θέση  της αναπληρώτριας Δ/ντριας σε σχολείο της Ν. 

Σμύρνης και πρότεινε τη θέση να καταλάβει η αμέσως αρχαιότερη 

εκπαιδευτικός του σχολείου, χωρίς να στερείται και αυτή του δικαιώματος, 

αποδοχής ή όχι της θέσης. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

1.Τα κενά που δόθηκαν από το Δ/ντή Εκπαίδευσης για τη 

Δ΄Δ/νση είναι τα παρακάτω: 

ΠΕ11 (13ο Δ.Σ Καλλιθέας) 

ΠΕ16 (7ο Αγ. Δημητρίου και 1ο/9ο Γλυφάδας) 

ΠΕ06 (1ο Αλίμου και 13ο/21ο Αγ. Δημητρίου) 

ΠΕ19 (6ο/11ο Γλυφάδας) 

ΠΕ70 (2ο/7ο Αλίμου, 2ο /3ο/13ο Ν. Σμύρνης, 8ο Π.Φαλήρου, 7ο 

Αγ. Δημητρίου, 1ο Καλλιθέας)  

ΠΕ60 (1ο Ταύρου, 8ο /16ο Καλλιθέας, 7ο Αργυρούπολης, 17ο /5ο 

Γλυφάδας, 4ο Μοσχάτου, 17ο Αγ. Δημητρίου) 

2.Τα κριτήρια ανάληψης κατ΄οίκον διδασκαλίας που το Συμβούλιο 

συμφώνησε να τηρεί είναι: 

 Προτεραιότητα έχουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο ίδιο 

σχολείο (πρώτα τάξη και έπειτα σχολείο) με το μαθητή/τρια 

που χρήζει ανάγκη στήριξης, κατ΄ οίκον διδασκαλίας 

 Αμέσως μετά ακολουθεί το κριτήριο της αρχαιότητας 

3.Νηπιαγωγείο  

Η διετής φοίτηση στο Νηπιαγωγείο  είναι επιτακτική ανάγκη , 

γιατί  μόνο  με την εφαρμογή της εξασφαλίζονται οι  προϋποθέσεις: 

 για την ολοκλήρωση και  την υλοποίηση με αποτελεσματικό 

τρόπο, των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος   
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 για τη δυνατότητα διερεύνησης  και έγκαιρης αντιμετώπισης 

των μαθησιακών δυσκολιών των νηπίων  από     τους 

εκπαιδευτικούς (ΠΕ60, ΠΕ60,50, ΠΕ61, ΚΕΔΔΥ ) 

 για την  ομαλή   μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο. 

Διεκδικούμε: 

Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο 

δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα 

παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) 
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