Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (9ος 2012 - 12ος 2015)
A) Με την ανάληψη της Διεύθυνσης, το Σεπτέμβριο του 2012, και αφού είχαν ήδη μεταφερθεί το 1ο
και το 4ο Γραφείο στο κεντρικό κτίριο της Διεύθυνσης, οργανώθηκε η άμεση μεταφορά των
υπόλοιπων Γραφείων (2ο, 3ο, Γρ. Ε.Ε), η οποία και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012.
B) Δημιουργήθηκε Ενιαίο Αρχείο – Μητρώο της Δ.Ε. Β’ Αθήνας, αποτελούμενο από τα αρχεία των 5
πρώην Γραφείων αρμοδιότητας της Δ/νσής μας, στο κεντρικό κτίριο της Δ/σης καθώς και ένα τυπικό
Οργανόγραμμα της Διεύθυνσης.
Γ) Μετά από ενέργειες για εύρεση χώρου εγκατάστασης των Γραφείων των Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
έγινε εγκατάσταση και μεταφορά αυτών στον προαύλιο χώρο του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου με
αντίστοιχη παραχώρηση του υπόλοιπου χώρου στους Συμβούλους της Π.Ε.
Δ) Συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή για τις κατευθύνσεις της προώθησης και εφαρμογής
της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου καθώς και για τα τρέχοντα θέματα της Διεύθυνσης. Οι
συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονταν τακτικά με την ανελλιπή παρουσία μου καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας μου.
Ε) Συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Υπευθύνους των Σχολικών Δραστηριοτήτων
στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, οι οποίες επαναλαμβάνονται, όποτε προκύπτουν θέματα σε
Σχολεία με καθηγητές, γονείς, μαθητές (8 ομαδικές συναντήσεις με Σχολικούς Συμβούλους).
ΣΤ) Συναντήσεις ενημέρωσης – καθοδήγησης και ελέγχου σε εκπ/κά και διοικητικά θέματα με τους
Διευθυντές των Σχολικών μονάδων (κατά ομάδες ΓΕΛ, Γυμνασίων, Ιδιωτικών και Ξένων Σχολείων) (15
συναντήσεις).
Ζ) Συναντήσεις ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων με τους Διευθυντές (κατά ομάδες ΓΕΛ –
Γυμνασίων – Ιδιωτικών) και τους Υπευθύνους κάθε σχολικής μονάδας των Survey και Myschool, (4
συναντήσεις).
Η) Συστηματική και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, του οποίου οι αποφάσεις
στην πλειονότητά τους εκδόθηκαν με ομοφωνία.
Θ) Έγκαιρη και χωρίς λάθη πραγματοποίηση της Τακτικής και Έκτακτης μισθοδοσίας περίπου 3000
Μονίμων, Αναπληρωτών και Ωρομισθίων καθηγητών. Σχετική επιμόρφωση των υπαλλήλων της
Διεύθυνσής μας για τη διεκπεραίωση των εγγράφων προς τις υπηρεσίες ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΥΔΕ κλπ.
Ι) Άμεση χορήγηση Μισθολογικών κλιμακίων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων. Είναι
έτοιμος ο πίνακας των Εκπαιδευτικών με ώριμα δικαιώματα αλλαγής Βαθμού.
ΙΑ) Ολοκλήρωση διαδικασιών των συνταξιοδοτήσεων, 180 Εκπαιδευτικών το 2013, 160
Εκπαιδευτικών το 2014 και 110 Εκπαιδευτικών το 2015, μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
ΙΒ) Συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση για θέματα κτιριακών υποδομών, επιχορηγήσεων στα σχολεία,
επισκευών, χωροταξικών κατανομών κλπ, καθώς και για την άμεση στελέχωση των Ε.Σ.Ε και ΔΕΠ των
δήμων αρμοδιότητας μας.
ΙΓ) Ίδρυση νέων σχολείων: α) του 3ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου στο κτίριο της ΕΠΑΣ Αμαρουσίου, με νέους
τομείς και β) προώθηση των διαδικασιών προς τους αρμόδιους φορείς για την ίδρυση νέου Ειδικού
σχολείου.
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ΙΔ) Σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι σωστοί υπολογισμοί καθώς και οι σωστές προβλέψεις του ΠΥΣΔΕ
της Β΄ Αθήνας για τα κενά και πλεονάσματα σε εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην
υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία και να μην χάνονται διδακτικές ώρες.
ΙΕ) Κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2012-13, 2013-14, 2014-15 και 2015-16 μέχρι 20/9 είχαν
τοποθετηθεί όλοι οι εκπαιδευτικοί τόσο οι λειτουργικά υπεράριθμοι όσο και αυτοί που βρίσκονταν
στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ .
ΙΣΤ) Επίλυση των διαφορών που προέκυπταν στα σχολεία είτε με επισκέψεις στις σχολικές μονάδες,
εάν επρόκειτο για συλλογικό θέμα, είτε με προσωπικές συναντήσεις με Δ/ντές και εκπ/κούς για
παροχή εξηγήσεων και οδηγιών, εάν επρόκειτο για ατομικό θέμα.
ΙΖ) Προληπτικές συζητήσεις αλλά και πειθαρχικός έλεγχος σε σοβαρές καταγγελίες τρίτων ή σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσής στις προφορικές παραινέσεις/συστάσεις του Διευθυντή και των
Σχολικών Συμβούλων (π.χ. τη χρονιά 2013-2014 έγιναν 8 ΕΔΕ, 12 Προκαταρτικές Έρευνες και 3
Παραπομπές Εκπ/κών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο), που οπωσδήποτε δεν είναι μεγάλος αριθμός για τα
172 σχολεία αρμοδιότητας μας.
ΙΗ) Ενθάρρυνση για εφαρμογή νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων (λογισμικών) τόσο στη
Διεύθυνση όσο και στα σχολεία όπως:
 πρόγραμμα καταγραφής λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων,
 δημιουργία ενημερωμένου μητρώου εκπαιδευτικών με πλήρη στοιχεία,
 πρόγραμμα καταγραφής προτιμήσεων για επιτηρήσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
 πρόγραμμα καταγραφής αδειών,
 πλατφόρμα καταχώρισης Ερευνητικών Εργασιών των σχολείων,
 πλατφόρμα καταχώρισης στοιχείων ενισχυτικής διδασκαλίας,
 παρουσιολόγιο υπαλλήλων Διεύθυνσης,
 αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης,
 δημιουργία ιστοσελίδας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Διεύθυνσης,
 πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης της ύλης,
 πλατφόρμα καταγραφής εκδρομών,
 πρόγραμμα καταχώρισης συμμετοχών σε μαθητικούς διαγωνισμούς κλπ.
ΙΘ) Συναντήσεις ενημέρωσης, διευκρινίσεων και ανταλλαγής απόψεων με τα Διοικητικά Συμβούλια
των τριών ΕΛΜΕ της περιοχής μας (15 συναντήσεις).
Κ) Καθιέρωση της δυνατότητας επίσκεψης στο Διευθυντή για το κοινό (Εκπαιδευτικοί, Γονείς και
Φορείς) δύο φορές την εβδομάδα 16.00 – 18.00, όλο το χρόνο, η οποία αποδείχθηκε χρήσιμη και
εποικοδομητική.
ΚΑ) Ενθάρρυνση των σχολείων για καινοτόμες δράσεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και σχολικές
δραστηριότητες, μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υπό την
αιγίδα της Διεύθυνσης και των Δομών της.
ΚΒ) Στην Διεύθυνσή μας πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται 4 Προγράμματα e-Twinning, 4
προγράμματα Comenius (1 της Διεύθυνσης Comenius Regio) και 1 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ
(Παιδεία της Δημοκρατίας). Η Διεύθυνση συντονίζει επίσης το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία».
ΚΓ) Σημαντική είναι η κοινωνική ευαισθησία που επέδειξαν σχολεία της Διεύθυνσής μας, σε
συνεργασία με τις Δομές της, συγκέντρωσης δύο τόνων υλικού (είδη πρώτης ανάγκης) και
αποστολή της βοήθειας στους πρόσφυγες που παραμένουν στα νησιά μας.
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ΚΔ) Διενέργεια για πρώτη φορά τοπικών διαγωνισμών της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας :
1. Διαγωνισμός «Πειραμάτων Φυσικής Γυμνασίου» σε συνεργασία με την Ελληνογαλλική Σχολή
«ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ» για όλη την Αθήνα κάθε χρόνο.
2. Διαγωνισμός «Αναγνωστικών Δεξιοτήτων-Κατανόησης Κειμένου» για μαθητές Γ’ Γυμνασίου
της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, κάθε χρόνο.
3. Διαγωνισμός «Φωτογραφίας» για μαθητές της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας.
4. Διοργάνωση και διεξαγωγή Αθλοπαιδιών από την ΔΔΕ Β΄ Αθήνας για μαθητές Δημοτικού κάθε
χρόνο.
5. Διαγωνισμός σκίτσου-γελοιογραφίας-κόμικς σε συνεργασία με το PIERCE-Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος.
ΚΕ) Υλοποίηση του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio για το σχολικό εκφοβισμό
στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήσαμε ιδιαίτερη ιστοσελίδα. Διεξαγωγή έρευνας για το σχολικό και
διαδικτυακό εκφοβισμό σε 14 σχολεία με την έγκριση του Ι.Ε.Π. και του Υ.ΠΑΙ.Θ. Συνεχίζουμε με την
δημιουργία δικτύου σχολείων για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος: «Σημερινός
Μαθητής-Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου».
ΚΣΤ) Η πρωτοβουλία της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας για τη διεξαγωγή Λογοτεχνικού - ΠοιητικούΚαλλιτεχνικού Διαγωνισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και την Πανελλήνια Ημέρα
κατά της Ενδοσχολικής Βίας κινητοποίησε το 93% των σχολικών μονάδων(158 από τα 170)
αρμοδιότητας της Δ/νσης δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες μαθητές να δημιουργήσουν και να
εκφραστούν.
ΚΖ) Συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία με πίνακες και διαγράμματα
α) των βαθμολογιών των μαθητών της Α΄
Ιδιωτικών - Σεπτέμβριος 2014.

Λυκείου

όλων των ΓΕ.Λ., Δημοσίων και

β) των αποτελεσμάτων εκλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων - Ιούνιος 2015.
γ) των επιτυχόντων μαθητών της Γ’ Λυκείου στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. - 2015.
ΚΗ) Οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό προς τους Προέδρους των Λυκειακών Επιτροπών των
Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των 34 Εξεταστικών Κέντρων. Επίσης,
λειτούργησε ένα Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο καθώς και 2 Βαθμολογικά.

ΙΙ. Προγράμματα και Δράσεις των Δομών της Διεύθυνσης (2013-2015)
Περιβ/ντική Εκπ/ση

Προγράμματα
Ημερίδες
Διεθνείς Συνεργασίες
Σεμινάρια
Παρεμβάσεις
Συνεδρίες
Συνεργασίες

270
15
8
45

Αγωγή Υγείας

125
10
2
51
2
40

Πολιτιστικά

636
7
10
251

ΣΣΝ

60
50
105
430 ω
21

ΚΕΣΥΠ

20
17
40
50
1000ω

Για την επίτευξη των πρωτοβουλιών και δράσεων προαπαιτούμενο και απαραίτητη προϋπόθεση
ήταν και είναι η διασφάλιση του κατάλληλου κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και
ενθάρρυνσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων
μέσων που υπάρχουν στη Διεύθυνσή μας όλο αυτό το διάστημα.
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ΙΙΙ. Διοργάνωση - Συνδιοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων
- Μαθητικό Συνέδριο της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας με τα Κολλέγια Αθηνών , Ψυχικού με θέμα: «Η Τέχνη και
ο Πολιτισμός στην Παιδεία», 28/04/2015.
- Τριήμερο Συνέδριο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: «Εκφοβισμός των Εφήβων : Τρόποι
πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου» , 8-9-10/05/2015.
- Ημερίδα φιλολόγων της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με τις Σχολικές Συμβούλους Φιλολόγων, με θέμα:
«Ανάπτυξη σύγχρονων γραμματισμών κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας», 13/12/2014.
- Επιμορφωτικό πρόγραμμα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με τη Σχολή Μωραίτη και την Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. με
θέμα: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης : Τάσεις και Προοπτικές», από 05/12/2014
έως 17/01/2015.

Εγκεκριμένα για τη νέα χρονιά:
- Μαθητικό Συνέδριο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο Δελφών και το 2ο ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου με θέμα: «Το Βυζάντιο ανάμεσα στην Αρχαιότητα
και τη σύγχρονη Ελλάδα», 15/04/2016.
- Συνδιοργάνωση της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με το PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Μαθητικού
καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Ημέρες Τέχνης 2016», Απρίλιος 2016.
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