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1.Πρόσκληση συμμετοχής σε κατασκηνώσεις για παιδιά εκπαιδευτικών – μελών της Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2017 

 Αποτελεί ένα ακόμα διαχρονικό έλλειμμα για το Υπουργείο Παιδείας το ότι δεν έχει μέχρι σήμερα μεριμνήσει ώστε να δίνεται, όπως 

συμβαίνει με πολλούς κλάδους, η δυνατότητα της δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών των εκπαιδευτικών σε κατασκηνώσεις. Με 

δεδομένη την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία ζούμε,  η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για έναν κλάδο που 

έχει πληγεί βάναυσα από τις πολιτικές των μνημονίων. Είναι, επίσης, γεγονός ότι δεν υπήρχε,  μέχρι σήμερα, η δυνατότητα της 

κάλυψης μέρους, έστω, των εξόδων φιλοξενίας παιδιών εκπαιδευτικών της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κατασκηνώσεις, από το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Η συζήτηση που άνοιξε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. και της οποίας αναφορά έγινε στην 85η Γ.Σ. του κλάδου, έχει ως 

κατάληξή της τη σημερινή απόφαση. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφασίζει να χρηματοδοτήσει φέτος, για πρώτη φορά, τη φιλοξενία 500 

παιδιών ηλικίας 6-14 ετών για περίοδο 11 ημερών, σε παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα με το ποσό των 200 ευρώ ανά 

παιδί. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

2. Έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τις μετατάξεις 2013-2014  

Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης δημιουργεί ανακατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς από το πόρισμά του 

προτείνεται να ανακληθούν οι μετατάξεις οι οποίες έγιναν κατά παράβαση διατάξεων Το Σώμα Επιθερητών Δημόσιας Διοίκησης 

αναφέρει πως πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάκληση των 3.559 υποχρεωτικών μετατάξεων που έγιναν το 2013 από τον τότε υπουργό 

Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο. Το Σώμα Επιθερητών Δημόσιας Διοίκησης επισημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, ότι δεν καταρτίστηκε από την 

υπηρεσία αξιολογικός πίνακας κατάταξης, βάσει των μορίων των αιτηθέντων εκπαιδευτικών, αλλά δόθηκε από το Γραφείο Υπουργού 

αλφαβητικός πίνακας με τα ονόματα των προς μετάταξη εκπαιδευτικών, τόσο σε θέσεις εκπαιδευτικών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, όσο 

και σε διοικητικές θέσεις. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

3. Επίσημο Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών 

Καταργούνται οι σχετικές βεβαιώσεις για τα οδοιπορικά από τις τεχνικές υπηρεσίες των αιρετών Περιφερειών Απόφαση 

ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (ΦΕΚ 1638/Β/15-5-2017) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Η πρόσβαση στο εργαλείο υπολογισμού 

χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (web GIS) 

στην οποία απεικονίζονται πληροφορίες για τη χιλιομέτρηση. O χρήστης μέσω της εφαρμογής αυτής μπορεί να καλεί μια διαδικτυακή  

υπηρεσία, η οποία απαντά σε ερωτήματα χιλιομέτρησης μεταξύ δύο σημείων (αφετηρία – προορισμός). Η υπολογιζόμενη διαδρομή 

καθώς και τα σημεία αφέτηρίας/προορισμού απεικονίζονται σε απόσπασμα χάρτη με κατάλληλα σύμβολα. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ 

ΕΔΩ 

4. Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων και αποστολή εντύπων  

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εργασίες των ….. προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. Έτος 2016-17, σύμφωνα με την υπ 

αριθ. Πρωτ. 170596 / 13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ, καθώς και οι παρουσιάσεις στα σχολεία και την τοπική κοινότητα. Οι υπεύθυνοι 

καθηγητές του Προγράμματος, πρέπει να αποστείλουν στο γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι 30 Ιουνίου 2017 τα εξής: 1. Αντίγραφο 

του ημερολογίου εργασιών και δραστηριοτήτων από το οποίο ενημερώνονται ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος καθηγητών. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

5. Τετάρτη 31/5 η ανάρτηση των πρώτων προσωρινών πινάκων αναπληρωτών στο e-aitisi.sch.gr  

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση από τους Αναπληρωτές Δάσκαλους στο facebook, από το υπουργείο, την Τετάρτη αναμένεται η 

δημοσίευση των πινάκων αναπληρωτών για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Το διάστημα 1-10 Ιουνίου σταδιακά θα βγαίνουν 

προσωρινοί πίνακες για όλες τις ειδικότητες εκτιμούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ 

ΕΔΩ 
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