
Ενημέρωση ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας    26/9  -  02/10/2017 

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 

Καλημέρα και καλό μήνα,  

Ειδήσεις από το ΑΠΥΣΔΕ 

Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση. 

Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση  

• Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του 

διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΔΙΕΚ). 

Διατίθενται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους 

διδακτικού τους ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο 

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λαμίας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής: 

1. ΠΕ 11  με Β’ ειδικότητα ΠΕ18.10  από το 4 ο Γυμνάσιο Λαμίας 19ώρες  05ημέρες 

2. ΠΕ 11 με Β’ ειδικ. ΠΕ 18.04  από 4 ο Γυμνάσιο Λαμίας 08ώρες  03ημέρες 

3. ΠΕ 02  από 3 ο ΕΠΑΛ Λαμίας 02ώρε 01ημέρες 

4. ΠΕ 20 από 2 ο ΕΠΑΛ Λαμίας 20ώρες  05ημέρες 

 

Διατίθεται ο παρακάτω εκπαιδευτικός για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού 

ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Άμφισσας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής: 

1. ΠΕ 11 από  Γυμνάσιο- Λ.Τ. Δεσφίνας  για 4ώρες 

 

Διατίθενται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού 

ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Καρπενησίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής: 

1. ΠΕ 05 από 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου 2ώρες 

2. ΠΕ 06 από 1 ο Γυμνάσιο Καρπενησίου 2ώρες 

Διατίθεται ο παρακάτω εκπαιδευτικός για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού 

ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Λιβαδειάς μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής: 

1. ΤΕ 01.02 από ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 20ώρες 

 

• Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 



Ε γ κ ρ ί θηκε η μετακίνηση τριών εκπ/κών (ΠΕ14.04, ΠΕ18.02, ΠΕ17.01) και 15 μαθητών του 

2ου ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας από την έδρα τους (Χαλκίδα) στην πόλη Λεμεσό της Κύπρου, στο 

πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+2017 / – Δράση ΚΑ1 – «Μαθησιακή κινητικότητα 

Ατόμων – Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με αριθμό σύμβασης 

2017-1-EL01-KA102-035287 και τίτλο «Ανάπτυξη της ποιότητας και της βιωσιμότητας σε 

επαγγελματικές σχολές, μέσω επιμόρφωσης των εκπαιδευτών και της on the job άσκησης 

των μαθητών» , από 01-11-2017 μέχρι και 16-11-2017. 

 

• Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 380,00€ (τριακοσίων ογδόντα ευρώ) για 

την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων της ΠΔΕ (90-50) Φθιώτιδας Ειδ. Φορέα 185, ΚΑΕ 0722, Οικ. Έτος 2017 για 

«Έξοδα διανυκτέρευσης» (Περιφερειακού Διευθυντή, Προϊσταμένων 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικών Συμβούλων 

Περιφέρειάς μας, Προϊσταμένων Π.Δ.Ε., διοικητικού και εκπαιδευτικού 

προσωπικού Π.Δ.Ε., προσωπικού ΚΕΔΔΥ και του Περιφερειακού Συμβουλίου 

επιλογής Δ/ντων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας), 

για μετακινήσεις στο Υπουργείο Παιδείας - Σχολικές μονάδες, Σεμινάρια, 

Συμβούλια, Συνέδρια, Επιμορφώσεις, Ημερίδες κατά το 4ο τρίμηνο του Έτους 2017. 

 

• Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.910,00€ (τριών χιλιάδων εννιακοσίων 

δέκα ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΠΔΕ (90-50) Φθιώτιδας Ειδ. Φορέα 185, ΚΑΕ 0721, 

Οικ. Έτος 2017 για «Ημερήσια αποζημίωση» (Περιφερειακού Διευθυντή, 

Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικών 

Συμβούλων Περιφέρειάς μας, Προϊσταμένων Π.Δ.Ε., διοικητικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Δ.Ε., προσωπικού ΚΕΔΔΥ και του Περιφερειακού 

Συμβουλίου επιλογής Δ/ντων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Στερεάς 

Ελλάδας), για μετακινήσεις στο Υπουργείο Παιδείας - Σχολικές μονάδες, Σεμινάρια, 

Συμβούλια, Συνέδρια, Επιμορφώσεις, Ημερίδες κατά το 4ο τρίμηνο του Έτους 2017. 

 

• Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 5.350,00€ (πέντε χιλιάδων τριακοσίων 

πενήντα ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων της ΠΔΕ (90-50) Φθιώτιδας Ειδ. Φορέα 185, ΚΑΕ 0719, 

Οικ. Έτος 2017 για «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» (Περιφερειακού Διευθυντή, 

Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικών 

Συμβούλων Περιφέρειάς μας, Προϊσταμένων Π.Δ.Ε., διοικητικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Δ.Ε., προσωπικού ΚΕΔΔΥ και του Περιφερειακού 

Συμβουλίου επιλογής Δ/ντων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Στερεάς 

Ελλάδας), για μετακινήσεις στο Υπουργείο Παιδείας - Σχολικές μονάδες, Σεμινάρια, 

Συμβούλια, Συνέδρια, Επιμορφώσεις, Ημερίδες κατά το 4ο τρίμηνο του Έτους 2017. 

 

 



 

 

• Ορισμός υπευθύνων χειριστών του πληροφοριακού συστήματος myschool  

 

Ορ ίστηκε υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool της Διεύθυνσης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, ο κ. Κόντος Ευστάθιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 17.08, 

με Α.Μ.: 192511, του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας. 

Ορ ίστηκε υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool της Διεύθυνσης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, ο κ. Καλλώνης Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19, με 

Α.Μ.: 215427, του Γυμνασίου – Λ.Τ. Δεσφίνας Φωκίδας. 

Ορίστηκε υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool της Διεύθυνσης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, ο κ. Δημητρακόπουλος Θεόφιλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 

19, με Α.Μ.: 209019, αποσπασμένο στη Δ.Δ.Ε. Εύβοιας. 

Ορίστηκε υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool της Διεύθυνσης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, η κα Ζυγογιάννη Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 20, με 

Α.Μ.: 229501, αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας. 

 

• Συγκρότηση 5/μελούς Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) 

Συγκροτήθηκε 5/μελής Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), 

για το σχολικό έτος 2017-2018 αποτελούμενη από τους:  

1) Λαπαντζή Ελένη, Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής 13 ης Περιφέρειας με έδρα τη Λαμία, 

ως συντονιστή, με αναπληρώτρια τη Κουδιγκέλη Φανή, Σχολική Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπ/σης Φθιώτιδας με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.  

2)Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο, Σχολικό Σύμβουλο κλ. ΠΕ04, Προϊστάμενο Τμήματος 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της 

Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτρια την Πολυμέρου 

Καλλιόπη, Σχολική Σύμβουλο κλ. ΠΕ02, του Ν.Φθιώτιδας.  

3)Κυργιόπουλο Ιωάννη, ΕΕΠ κλ. ΠΕ 23 (Ψυχολόγο) του ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας με αναπληρώτρια 

την Τέφογλου Χρυσούλα, ΕΕΠ κλ. ΠΕ 23 (Ψυχολόγο) του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαμίας.  

4) Καλό Ευστάθιο, ΕΕΠ κλ. ΠΕ 21-26 (Λογοθεραπευτή) του Ειδικού Δ.Σ. Λαμίας, με 

αναπληρώτρια την Μπισμπίκη Βασιλική ΕΕΠ κλ. ΠΕ 21-26 (Λογοθεραπεύτρια) του ΚΕΔΔΥ 

Φθιώτιδας.  

5) Μπαρμπάτση Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ 70.50, αναπληρωτή Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ 

Βοιωτίας, με αναπληρώτρια τη Μότση Σοφία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ 02.50, του ΚΕΔΔΥ 

Φθιώτιδας. 



• Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 

Τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 18.36 ως Διευθυντής σε κενή θέση Σχολικής 

Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας που 

λήγει την 31-7-2020.  

 

Ενημέρωση από Υπουργείο  

(Από Νικηφόρο Α. Κωνσταντίνου – Μέλος ΟΛΜΕ) 
 

• Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα γίνει τη Δευτέρα 2/10/2017. Ένα από τα 

θέματα της συνεδρίασης είναι και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών. 

Ζητήθηκαν τα κενά από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τα κενά από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γενικής και ειδικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας. Το γεγονός αυτό ίσως να έχει να κάνει όχι με προσλήψεις 

αναπληρωτών αλλά με τη Γ φάση των αποσπάσεων καθώς και γι αυτές θα πρέπει να 

δοθούν τα κενά. 

• Συνάντηση για τo θέμα των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ 

Η αντιπροσωπεία 5 μελών του ΔΣ  (1 από κάθε παράταξη) συναντήθηκε με τον Διευθυντή 

του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας κ. Κοτσιφάκη, διότι ο Υφυπουργός έλειπε στη 

Βουλή. Από την αρχή θέσαμε τα βασικά ερωτήματα όπως: ποιος είναι ο ακριβής αριθμός 

των εγγραφών στα ΕΠΑΛ, και ποιος είναι ο αριθμός των ολιγομελών τμημάτων που δεν 

εγκρίθηκαν, καθώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τμημάτων με μαθητές ακόμα και 11, 10, 

9 και 8 που δεν εγκρίθηκαν. Στη συνάντηση τέθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός των 

ολιγομελών τμημάτων που δεν εγκρίθηκε είναι μοναδικά σε ολόκληρους νομούς και πολλά 

άλλα που αφορούν νησιωτικά και ορεινά ΕΠΑΛ. 

Μας απάντησε τα ακόλουθα:  

- Έχουν εγκριθεί ήδη 513 ολιγομελή από τους Περιφερειακούς. 

- Έχουν καθυστερήσει τα ολιγομελή της Αθήνας. Καθυστέρησε η Δ Αθήνας. Την 

Παρασκευή τα έστειλε στην περιφέρεια. Θα προστεθούν περίπου 40 με 50 

ολιγομελή από την Αθήνα. Αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν πιθανά.  

- 507 ολιγομελή τμήματα ενέκρινε ο Υφυπουργός. Θα γίνουν διορθώσεις σε αυτά 

καθώς έγιναν λάθη. Θα εγκριθούν και άλλα. Πέρσι εγκρίθηκαν 1.700 τμήματα. 

Εκτίμηση ότι τελικά θα εγκριθούν περίπου 1.300 ολιγομελή τμήματα. Θα είναι 

λιγότερα από πέρσι.  

- Οι εγγραφές γίνονταν μέχρι 21/9 και δεν έχουν εικόνα για τον ακριβή αριθμό.  

- Όλα τα μικρά ΕΠΑΛ (νησιά, ηπειρωτική Ελλάδα) έμεινα ανοικτά.  



- Από τις περσινές εγγραφές (2016) στην Α΄ Τάξη γράφτηκαν 19.782 και είχαν επαρκή 

φοίτηση 16.294 

Στην Β΄ Τάξη γράφτηκαν 34.876 και είχαν επαρκή φοίτηση 25.241. 

Στην Γ΄ Τάξη γράφτηκαν 29.314 και είχαν επαρκή φοίτηση 26.775 

Στην Δ΄ Τάξη γράφτηκαν 2.669 και είχαν επαρκή φοίτηση 2.454 

- Δεν υπάρχουν ακόμα αντίστοιχα νούμερα για το 2017. 

- Στο e-epal έχουμε 87.000 εγγραφές. 

- Φέτος διορίστηκαν 223 αναπληρωτές στα ΕΠΑΛ θα διοριστούν και άλλοι τέλος του 

μήνα. Οι αποσπάσεις θα γίνουν πριν τις προσλήψεις των αναπληρωτών. 

- Τα βιβλία έχουν πάει στα σχολεία. Μέχρι 29/9 θα υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες.  

- Το ΙΕΠ θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ΝΕΑ βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, 

Ωρολόγια προγράμματα και εργαστηριακούς οδηγούς. Θα γίνουν μέσα σε 2 χρόνια. 

Θα υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους συναδέλφους.  

- Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Γ΄ Γυμνασίου, Λύκειο και Γυμνάσια της χώρας μέχρι 

τέλος Άνοιξης.  

- «Μαθητεία»: περίπου 100 τμήματα που ξεκίνησαν αργά θα τελειώσουν τέλος 

Νοεμβρίου. 7 προηγούμενες ειδικότητες και 9 νέες. Στο χώρο εργασίας έχει την 

επίβλεψη από μόνιμο καθηγητή. 16/10 ξεκινούν τα τμήματα. Συμμετείχε πέρσι 25% 

ο ιδιωτικός τομέας. Φέτος η κατανομή θα γίνει από τα ΚΠΑ. Θα είναι περίπου 3.000  

- Άνοιξε επιμόρφωση και στην ΔΕ και ΤΕ.  

- Σχετικά με τα διετή προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ξεκινήσουν την 

επόμενη χρονιά. Για απόφοιτους των ΕΠΑΛ.  

Γεώργας Θωμάς  

Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ  

Τηλ. επικοινωνίας 6942-66-6789 

http://blogs.sch.gr/tdgeorgas/  

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

https://twitter.com/tdgeorgas  

 

 


