
9ο Δελτίο Ενημέρωσης 

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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε) 
 

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας, 21/9/2017 
 

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 
   Είχαν γίνει συνολικά 11 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από 

συναδέλφους/ισσες αναπληρωτές/τριες κι έγιναν όλες δεκτές. Συγκεκριμένα: 
ΠΕ 71: Μεταπτυχιακό στις Σπουδές στην Εκπαίδευση. 
ΠΕ 32: Οι Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση. 

ΠΕ 71: Πληροφορική στην Εκπαίδευση. 
ΠΕ 08: Ψηφιακές Μορφές της Τέχνης (ΑΣΚΤ). 

ΠΕ 71: Οι Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση. 
ΠΕ 70.50: Προαγωγή Ψυχικής Υγείας. 

ΠΕ 60: Παιδικό Βιβλίο και Παραγωγή Παιδαγωγικοί Υλικού. 
ΠΕ 32: Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
ΠΕ 60: Ειδική Εκπαίδευση. 

ΠΕ 71: Συναισθηματική Δυναμική Εκπαίδευση. 
ΠΕ 70: Μουσειακές Σπουδές. 
 

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς. 
Έγιναν δύο αιτήσεις (ΠΕ 70 και ΠΕ 70.50) για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (εργασία 
με ΑμΕΑ) και έγιναν δεκτές ομόφωνα. 
 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Γ΄Αθήνας. 
- Τοποθετήθηκε ΠΕ 05 (Γαλλικά) για 2 ώρες στο 7ο Δ.Σ Πετρούπολης 

- Τοποθετήθηκε ΠΕ 05 (Γαλλικά) για 18 ώρες στα : 25ο Δ.Σ Ιλίου, 20ο Ιλίου και 5ο Πετρούπολης 
(από 6 ώρες σε κάθε σχοελείο). 

   Με βάση την απόφαση των Συλλόγων Π.Ε της Γ΄ Αθήνας, απείχαμε και καταγγείλαμε τη 

διαδικασία μετακίνησης συναδέλφων από το ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ. Οι τοποθετήσεις έγιναν από την 
πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ. 
 

Θέμα 4ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού ΠΕ 07 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ. 
  Συναδέλφισσα ΠΕ 07 (γερμανικά) με αίτησή της ζήτησε να συμπληρώσει το ωράριό της (ήταν ήδη 
στα: 7ο Δ.Σ Ιλίου, 2ο Δ.Σ- 6ο Δ.Σ και 7ο Δ.Σ Αγίων Αναργύρων). Έγινε δεκτή και η συναδέλφισσα 

τοποθετήθηκε στο 6ο Δ.Σ Ιλίου και 25ο Δ.Σ Ιλίου!!! 
 

Θέμα 5ο : Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ’ οίκον»διδασκαλία. 

Αφορούσε μαθητή με σοβαρό πρόβλημα υγείας στο Ίλιον. Είχαν γίνει δύο αιτήσεις. Η μία από 
δασκάλα Ειδικής Αγωγής και η άλλη από τη δασκάλα της τάξης. Για λόγους παιδαγωγικούς το 

ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να αναθέσει τη διδασκαλία στη δασκάλα της τάξης του. 
 

Θέμα 6ο: Αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ 11 για χορήγηση αντιγράφων. 
Έγινε δεκτή η αίτηση συναδέλφισσας ΠΕ 11 (γυμνάστρια) να της χορηγηθούν τα κενά ΠΕ 11 της 

Γ΄Δ/νσης Αθήνας.  
 

Θέμα 7ο: Αίτημα εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 19 (Πληροφορικής) σχετικά με την 

τοποθέτησή της. 
Το αίτημα αφορούσε την καλύτερη διευθέτηση του χρόνου στα δύο σχολεία που είχε τοποθετηθεί η 
συναδέλφισσα. Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ έκρινε ότι το θέμα αυτό αφορά το Σύλλογο Διδασκόντων 

του Σχολείου και όχι τη Διοίκηση. 
 

Θέμα 8ο Αιτήματα εκπαιδευτικών για απόσπαση ή τροποποίηση τοποθέτησης. 

Έγιναν δεκτά τα αιτήματα τροποποίησης τοποθέτησης εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα στα 

σχολεία. Αφορά: 
ΠΕ 70 από το 3ο Δ.Σ Ιλίου στο 30ο Δ.Σ Περιστερίου. 
ΠΕ 70 από το 1ο Δ.Σ Αιγάλεω στο 7ο Δ.Σ Αιγάλεω. 

ΠΕ 70 από το 7ο Δ.Σ Αιγάλεω στο 1ο Δ.Σ Αιγάλεω. 
ΠΕ 70 από το 5ο Δ.Σ Αγίων Αναργύρων (Τ.Ε) στο 6ο Δ.Σ Καματερού (Τ.Ε). 



 
Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για αλλαγή καθηκόντων εκπαιδευτικών από διδακτικό σε 

διοικητικό έργο. 
 

    Έγινε ομόφωνα δεκτή η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής για αλλαγή καθηκόντων από 

διδακτικό σε διοικητικό έργο για πέντε συναδέλφους (2 ΠΕ 70, 2 ΠΕ 60 και 1 ΠΕ 20). Οι 
συνάδελφοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία της Γ΄Δ/νσης Αθήνας για την προσφορά διοικητικού έργου. 
 

Θέμα 10ο: Τροποποίηση στη συμπλήρωση ωραρίου για τις ειδικότητες. 

Έγινε τροποποίηση στην αρχική συμπλήρωση ωραρίου για τις εξής ειδικότητες:  
- Μουσικοί (ΠΕ 16): 12 συνάδελφοι/ισσες 

- Αγγλικών (ΠΕ 06): 9 συναδέλφισσες και  
- Γυμναστές (ΠΕ 11): 4 συνάδελφοι/ισσες 

Όλα τα ονόματα των συναδέλφων με τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές στις τοποθετήσεις είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ΄Δ/νσης Π.Ε Αθήνας. 

 

    Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στην οργανικότητα των σχολείων, η συνεχιζόμενη 

αντιεκπαιδευτική πολιτική, οι νόμοι Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλου και Φίλη έχουν 
οδηγήσει τα σχολεία σε πλήρη εργασιακό και παιδαγωγικό αδιέξοδο. Το σχολείο των 

μνημονίων είναι το σχολείο «χυλός» που λειτουργεί όπως να’ ναι και με ό,τι να’ ναι. Είναι 
το σχολείο που θα προετοιμάσει τους αυριανούς δούλους, αγράμματους αλλά σκυφτούς, 
ελαστικά εργαζόμενους που θα ζουν χωρίς δικαιώματα.   

    Η κατάσταση στα σχολεία με το σπάσιμο του διδακτικού έργου σε ώρες έχει οδηγήσει 
τα σχολεία και τους συναδέλφους στο πλήρες χάος. Ακόμα και η διαμόρφωση 

προγράμματος με κάποια στοιχειώδη παιδαγωγική βάση είναι πλέον αδύνατη.  
    Για τους παραπάνω λόγους διαφωνήσαμε και δηλώσαμε αποχή από τη συγκεκριμένη 
διαδικασία καθώς δεν έγινε δεκτή και η πάγια πρότασή μας να γνωστοποιηθούν τα κενά 

για συμπλήρωση ωραρίου στους συναδέλφους/ισσες ώστε να δηλώσουν προτιμήσεις και 
στη συνέχεια να τους τοποθετήσει το ΠΥΣΠΕ βάση προτιμήσεων και μορίων.  
 

 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Π.Δ 79 ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

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

ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ: 
ΟΛΟΙ/ΕΣ στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, 

 Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη 2017, 1.00 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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