
10ο Δελτίο Ενημέρωσης 

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παναγιώτη Σάμιου 
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε) 
 

Συνεδρίαση διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας, 25/9/2017 
 

Τη Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη 2017, συνεδρίασε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ και συζήτησε τα εξής θέματα: 
Θέμα 1ο: Ένσταση σχετικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντή σε σχολείο της Γ΄Δ/νσης 

Αθηνών.  
Το ΠΥΣΠΕ συζήτησε την ένσταση και η πλειοψηφία εξετάζοντας τους φακέλους των υποψηφίων 
(είχαν ισοψηφήσει) αποφάσισε να την απορρίψει. Δηλώσαμε αποχή, όπως και την πρώτη φορά, 

σύμφωνα με την πάγια θέση μας ο Υποδιευθυντής να εκλέγεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και 
να μην επιλέγεται με βάση το προσοντολόγιο από τη Διοίκηση. 

Θέμα 2ο: Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε 2/θέσια και 3/θέσια Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε 
Γ΄Αθήνας. 

Συνολικά τοποθετήθηκαν 152 Προϊσταμένες στα 2/θέσια και 3/θέσια Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε 
Γ΄Αθήνας. Από αυτές: 
- Υπήρχαν 4 Νηπιαγωγεία στα οποία υπήρχαν αιτήσεις από 2 συναδέλφισσες. Η πλειοψηφία του 

ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να τοποθετήσει τις Προϊσταμένες με βάση το προσοντολόγιο (πτυχία, 
μεταπτυχιακά, Η/Υ, ξένες γλώσσες κλπ). Απείχαμε με βάση την πάγια θέση κατά του 

προσοντολογίου στην επιλογήν Προϊσταμένων Νηπιαγωγείου. 
- Υπήρχαν 123 Νηπιαγωγεία στα οποία υπήρχε 1 αίτηση και το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα να 

γίνουν Προϊσταμένες/οι. 

- Στα υπόλοιπα 25 δεν υπήρχαν καθόλου αιτήσεις. Σε 2 από αυτά ορίστηκε Προϊσταμένη η 
συναδέλφισσα που είχε τη μοναδική οργανική στο Νηπιαγωγείο. Σε άλλα 3, αφού δεν υπήρχε 

καμία συναδέλφισσα με οργανική, ορίστηκε η αρχαιότερη συναδέλφισσα, Προϊσταμένη, με 
θητεία 21/6/18. Στα υπόλοιπα τοποθετήθηκε Προϊσταμένη η αρχαιότερη ή η προηγούμενη 
Προϊσταμένη (αρκεί να μην είχε παραιτηθεί ή να είχε προσκομίσει δικαιολογητικά για την 

απαλλαγή της).  

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας, 25/9/2017 
 

Τη Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη 2017, συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ και συζήτησε τα εξής θέματα: 
Θέμα 1ο: Τοποθέτηση Προϊσταμένων σε 1/θέσια Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε Γ΄Αθήνας. 

Στα 25 μονοθέσια Νηπιαγωγεία (το 19 Ν/Γ Χαϊδαρίου δε λειτουργεί) τοποθετήθηκε Προϊσταμένη/ος 
ο ένας εκπαιδευτικός που υπηρετεί ή όποιος/α επιθυμούσε να γίνει Προϊσταμένη/ος. Σε ένα από 

αυτά τοποθετήθηκε αναπληρώτρια ΕΣΠΑ ως Προϊσταμένη με θητεία έως 21-6-18. 
 

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: 
Είχαν γίνει δύο αιτήσεις. Η μία αφορούσε συνάδελφο ΠΕ 11 (γυμναστή) για διδασκαλία πολεμικής 

τέχνης (ξίφος) κι έγινε δεκτή.  
     Η δεύτερη αφορούσε συναδέλφισσα Π.Ε 16 (μουσικό) για λειτουργία χορωδίας στο σχολείο που 

υπηρετεί. Αυτή δεν έγινε δεκτή.  
 

Θέμα 3ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ’ οίκον διδασκαλία». 
Υπήρχαν 3 περιπτώσεις: 

- Η πρώτη αφορούσε νήπιο από το Χαϊδάρι. Είχαν γίνει 6 αιτήσεις από συναδέλφισσες. Το ΠΥΣΠΕ 
αποφάσισε να αναθέσει την «κατ’ οίκον διδασκαλία», για ευνόητους λόγους, στη συναδέλφισσα 

που είχε ήδη το παιδί στην τάξη της. 
- Η δεύτερη αφορούσε μαθητή δημοτικού του Περιστερίου. Είχαν γίνει 3 αιτήσεις από 

συναδέλφους/ισσες. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να αναθέσει την «κατ’ οίκον διδασκαλία» σε 
συναδέλφισσα που υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης. 
- Η τρίτη αφορούσε μαθητή δημοτικού του Χαϊδαρίου. Είχαν γίνει 5 αιτήσεις από συναδέλφισσες. 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να αναθέσει την «κατ’ οίκον διδασκαλία», για ευνόητους λόγους, στη 
συναδέλφισσα που είχε ήδη το παιδί στην τάξη (το ζητούσε με αίτησή της και η μητέρα του 

παιδιού). 
Θέμα 4ο: Προσωρινή τοποθέτηση συναδέλφισσας ΠΕ 07 (γερμανικών) με ολική διάθεση 
από το ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας. 

Η συναδέλφισσα τοποθετήθηκε με πλήρες ωράριο στα εξής σχολεία: 10ο-18ο -20ο -15ο -36ο -30ο  
και 8ο Δ.Σ Περιστερίου!!!! 

 



ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕ ΧΩΡΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ! 
      Για μια ακόμη χρονιά χιλιάδες αναπληρωτές προσλήφθηκαν για να καλύψουν μόνιμες και 
διαρκείς ανάγκες των σχολείων. Η τακτική των μηδενικών ουσιαστικά διορισμών τα τελευταία 5 

χρόνια στην εκπαίδευση έχει εκτινάξει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Οι αναπληρωτές και 
ωρομίσθιοι αποτελούν πλέον το σκελετό του δημόσιου σχολείου και είναι καταδικασμένοι να ζουν 

σε ένα καθεστώς συνεχούς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας, ως εκπαιδευτικοί και πολίτες 
β΄κατηγορίας. 
      Ενάντια στην Τρόικα, στις εντολές της Ε.Ε, τα σχέδια του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, ενάντια στους 

μνημονιακούς περιορισμούς και τις πολιτικές που στερούν από το δημόσιο σχολείο τους μόνιμους 
εκπαιδευτικούς που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του και καταδικάζουν δεκάδες χιλιάδες 

συναδέλφους μας στην ελαστική, ευέλικτη και ανασφαλή εργασία πρέπει να συνεχίσουμε τον 
αγώνα: 
• Κάλυψη όλων των κενών με ισάριθμους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα! Κατάργηση κάθε 

μορφής ελαστικής εργασίας! Καμιά μείωση οργανικών θέσεων  – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους 
εκπαιδευτικούς. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού εκτός της Διεύθυνσης της οργανικής του 
θέσης. Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών με βάση την προϋπηρεσία και την 

ημερομηνία λήψης πτυχίου. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους 
αναπληρωτές. 
• Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη 
δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα 

σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά. Καμιά απόλυση – 
κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά.  Πρόσληψη όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν τις δύο 
προηγούμενες σχολικές χρονιές, όλων των αναπληρωτών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση  (δάσκαλοι και 
νηπιαγωγοί γενικής και ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, 
εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής). 
• Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να 
νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του σχολικού έτους. Κοινοποίηση του συνόλου των κενών 

ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα 
μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΠΕ και όχι με απόφαση του 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
• Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε 1η του επόμενου μήνα. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική 

εξέλιξη των αναπληρωτών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους. Επίδομα ανεργίας για 
όλους τους συμβασιούχους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.  Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε 

σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, 
φοιτητικές κλπ.) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων. Πλήρης προστασία της 
κύησης και της μητρότητας. Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και 
λοχείας δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία. Εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους 
γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας. Κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της 
δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων. 

• Απόσυρση του Π.Δ.79 και των Υπουργικών Αποφάσεων για το Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο. 
Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος δημοτικού και 
νηπιαγωγείου. Κανένα τμήμα χωρίς το δάσκαλό του – όχι στην κατάργηση του δάσκαλου τάξης. 
• Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. 
Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Δημιουργία 

οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. Κατάργηση του ν. 3848/2010 του «νέου 

σχολείου» της Διαμαντοπούλου, του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 4186/2013, του Αρβανιτόπουλου. 
Όχι στην ελαστική εργασία. 
• Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί στην ειδική αγωγή με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την 
προϋπηρεσία. Κανένα προσοντολόγιο. Κατάργηση όλων των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική 
αγωγή και κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς. Κατάργηση της τροπολογίας για τα τμήματα ένταξης – 
ενίσχυση της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης, δημιουργία νέου τμήματος ένταξης μετά τα 

12 παιδιά. Ίδρυση Τ.Ε. σε κάθε σχολείο (νηπιαγωγείο – δημοτικό) με απαραίτητο εξοπλισμό και εποπτικό 
υλικό. Στελέχωση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με το απαραίτητο προσωπικό. Ένας 
εκπαιδευτικός ανά μαθητή στην παράλληλη στήριξη με βάση τις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ. 

ΟΛΟΙ/ΕΣ στον ΑΓΩΝΑ για ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη κοινωνία. 

ΟΛΟΙ/ΕΣ στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, 

 Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη 2017, 1.30 μ.μ. 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας 

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

(Παρεμβάσεις – Κινήσεις-Συσπειρώσεις Π.Ε) 

τηλ. 6973317602- email: samios1965@gmail.com 

          Αναπληρωτής: ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

                                               τηλ. 6934197300- email: tsoukalisd@gmail.com 
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