
11ο 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, 29/9/2017 
 

Την Παρασκευή 29-9-17 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας και συζήτησε τα εξής θέματα: 
 

Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

    Έγιναν τρεις αιτήσεις από συναδέλφους οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές. Συγκεκριμένα: 
- Εγκρίθηκε αίτηση συναδέλφισσας, αναπληρώτριας (Π.Ε 71) για απασχόληση σε Κέντρο 

Λογοθεραπείας. 
- Εγκρίθηκε αίτηση συναδέλφου, γυμναστή (Π.Ε 11), υπηρετεί σε σχολείο του Αιγάλεω, για 
απασχόληση ως προπονητής τένις. 

- Εγκρίθηκε αίτηση συναδέλφου, γυμναστή (Π.Ε 11) υπηρετεί σε σχολείο του Χαϊδαρίου για 
απασχόληση σε πρόγραμμα του Χαροκόπειου.  
 

Θέμα 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ΄οίκον» διδασκαλία. 
 

Υπήρχαν τρεις μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζονταν «κατ΄οίκον» 
διδασκαλία». Συγκεκριμένα: 

- Μαθητής σε σχολείο του Περιστερίου. Είχαν γίνει πέντε αιτήσεις από συναδέλφους/ισσες. Το 
ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της συναδέλφισσας που είχε τη μεγαλύτερη εμπειρία 

και κατοικούσε κοντά στην περιοχή του μαθητή. 
- Μαθητής σε σχολείο του Περιστερίου. Είχαν γίνει οκτώ αιτήσεις από συναδέλφους/ισσες. Το 
ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της συναδέλφισσας η οποία είχε μαθητή της το παιδί 

και πέρυσι. 
- Μαθητής σε σχολείο της Πετρούπολης. Είχαν γίνει 6 αιτήσεις από συναδέλφους/ισσες. Το  

ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της συναδέλφισσας που υπηρετεί στο ίδιο σχολείο και 
είναι η δασκάλα του παιδιού.   
 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σε 

εκπαιδευτικούς. 
 

- Δεν αναγνωρίστηκε Διδακτορικός τίτλος σε συνάδελφο για τυπικούς λόγους (στη βεβαίωση 

έλειπε η ημερομηνία ορκωμοσίας). Θα ειδοποιηθεί ο συνάδελφος και η αναγνώριση του τίτλου 
θα γίνει κανονικά σε επόμενο ΠΥΣΠΕ. 

- Αναγνωρίστηκαν μεταπτυχιακοί τίτλοι σε τρεις συναδέλφισσες θεατρολόγους (Π.Ε 32). Οι 
δύο από την ΑΣΚΤ και η τρίτη από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 
- Αναγνωρίστηκε μεταπτυχιακός τίτλος σε συναδέλφισσα νηπιαγωγό (Π.Ε 60) στις ΤΠΕ από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 

Θέμα 4ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε ΝΠΙΔ. 
 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε συνολικά δέκα συναδέλφους/ισσες. Αναλυτικά: 
- Αναγνωρίστηκε σε έξι γυμναστές (Π.Ε 11) η προϋπηρεσία τους στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία. 

- Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε μία γυμνάστρια η οποία είχε εργαστεί σε προγράμματα 
ΟΤΑ (Δήμος Αμφίκλειας), 

- Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε μία νηπιαγωγό (ΠΕ 60) η οποία είχε εργαστεί σε ΟΤΑ 
(Δήμος Χαϊδαρίου). 
- Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε μία συναδέλφισσα γαλλικών (ΠΕ 05) η οποία είχε εργαστεί 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα). 
-  Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε μια συναδέλφισσα Εικαστικών (ΠΕ 08) η οποία είχε 

εργαστεί στο ΚΕΘΕΑ/Δήμος Βάρης.  
 

Θέμα 5ο : Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 08 (Εικαστικών) με 
απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ. 

      Με απόφαση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ η συναδέλφισσα η οποία είχε τοποθετηθεί στα 
36ο-38ο και 39ο Δ.Σ Περιστερίου τοποθετείται τελικά στα 38ο και 39ο Δ.Σ Περιστερίου. 



 
Θέμα 6ο : Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ. 

    Για σοβαρούς λόγους υγείας έγιναν δεκτές και τοποθετήθηκαν οι αιτήσεις δύο 
συναδελφισσών για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ. 
 

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για αλλαγή καθηκόντων εκπαιδευτικού από διδακτικό σε 
διοικητικό έργο. 
    Συναδέλφισσα με σοβαρό πρόβλημα υγείας (με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής) θα 

προσφέρει διοικητικό έργο στους Σχολικού Συμβούλους της Γ΄Δ/νσης Π.Ε Αθήνας. 
 

Θέμα 8ο: Διάθεση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. 

   Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να διαθέσει οκτώ συνάδελφους/ισσες με σοβαρά προβλήματα υγείας για 
να συμπληρώσουν το διδακτικό τους ωράριο στη Δ/νση, στα γραφεία των Σχολικών Συμβούλων 

και για κάποιες ώρες σε σχολεία της Δ/νσης. Οι τέσσερις είναι συνάδελφοι/ισσες ΠΕ 70 
(δάσκαλοι), οι δύο ΠΕ 19 (πληροφορικής), μία ΠΕ 06 (αγγλικών) και μία ΠΕ 16 (μουσικός).   
 

Θέμα 9ο: Συμπλήρωση ωραρίου και τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου 

εκπαιδευτικών. 
   Το ΠΥΣΠΕ διαθέτει δεκαέξι συναδέλφους/ισσες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολεία 

της Γ΄Δ/νσης. Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους ακόμα οι 
συνάδελφοι/ισσες αλλάζουν σχολεία για να συμπληρώσουν το ωράριό τους!!! Εμείς 
δηλώσαμε αποχή από τη συγκεκριμένη απόφαση καθώς διαφωνούμε, με βάση τις αποφάσεις 

των Συλλόγων μας, τόσο επί της διαδικασίας αλλά κυρίως με το πνεύμα του νόμου. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

«Φέτος το πρώτο σχολικό κουδούνι, είναι κουδούνι θριάμβου της λειτουργίας 
μας τα τελευταία δύο χρόνια»  

δηλώσεις στη ΔΕΘ του Υπουργού Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου. 
 

Ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το «θρίαμβο» του Υπουργού 
η κατάσταση στα σχολεία είναι εκρηκτική. Μετά τη συνάντηση της ΔΟΕ με τον Υπουργό 

(28/9/17) η εικόνα έχει ως εξής: 
 

- Οι υποσχέσεις και οι ανακοινώσεις του Υπουργού στην προηγούμενη συνάντηση με 

τη ΔΟΕ (10 Αυγούστου) για 24.000 πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν αποτελούν πλέον δέσμευση. Οι 
προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια μέχρι στιγμής φτάνουν τις 10.240 

έναντι 14.043 της περσινής σχολικής χρονιάς!! Είναι φανερό, ότι όχι μόνο οι εξαγγελίες 
του Αυγούστου για μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών δεν τηρούνται, αλλά αντίθετα, 

επιχειρείται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση προσωπικού. Υπηρετείται έτσι η κεντρική πολιτική 
επιλογή των δημοσιονομικών πλεονασμάτων που προβλέπουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της 
Κυβέρνησης, εις βάρος του δημόσιου σχολείου, των μαθητών, των γονιών και των 

εκπαιδευτικών. 
 

- Τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα σχολεία – με αποτέλεσμα, όπως ο ίδιος ο υπουργός 

εκτίμησε, το ποσοστό των ολοήμερων σχολείων που λειτουργούν με πλήρες πρόγραμμα 
για όλες τις τάξεις να περιορίζεται στο 50%  κατά προσέγγιση – απαιτούν άμεσα μαζικές 

προσλήψεις αναπληρωτών. Αντ΄ αυτού, το Υπουργείο σχεδιάζει να καλύψει τα κενά με το 
υπάρχον προσωπικό ή αλλιώς, όπως δηλώθηκε: «αν χρειάζονται προσλήψεις, θα γίνουν». 
 

-  Στην παράλληλη στήριξη, έχουμε 5.600 εγγεγραμμένες διαγνώσεις από τις 30 Αυγούστου. 

Για να καλυφθούν με βάση το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας «ένας εκπαιδευτικός ανά 
μαθητή», απαιτούνται 3.600 επιπλέον προσλήψεις. Αντ’ αυτού, σχεδιάζεται, σε ένα μήνα, να 

γίνουν 923 προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και 200 στη δευτεροβάθμια. 
 

- Ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη για στήριξη των τμημάτων υποδοχής και των υποστηρικτικών 
δομών για τα προσφυγόπουλα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση για τις απαραίτητες 

προσλήψεις. Παρά τις δεσμεύσεις του Αυγούστου για ένταξη των προσφυγόπουλων στο 
δημόσιο πρωινό σχολείο, κανένας σχεδιασμός και καμία ανάπτυξη των απαραίτητων 

υποστηρικτικών δομών δεν πραγματοποιείται. 
 



- Η άθλια κατάσταση αποτυπώνεται και στη Γ΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας όπου αυτή τη στιγμή 
λείπουν δεκάδες δάσκαλοι και ειδικότητες (τα κενά θα αυξηθούν γιατί εκκρεμούν οι 

αποσπάσεις του εξωτερικού και μακροχρόνιες άδειες), ενώ επιχειρείται με αλχημείες και 
τεχνάσματα να καλυφθούν οι παράλληλες στηρίξεις είτε μοιράζοντας σε πολλά παιδιά 

τους αναπληρωτές είτε βάζοντας τις ειδικότητες να πάρουν ενισχυτικές διδασκαλίες 
για να περισσέψουν ώρες δασκάλων για να διατεθούν σε κάλυψη παράλληλων 
στηρίξεων!!! 
 

- Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται πια ολοφάνερο ότι η συνεχιζόμενη, μνημονιακή, 
αντιεκπαιδευτική πολιτική έχει 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. Μέσα σε αυτό το χάος ακόμα και η 
διαμόρφωση προγράμματος με κάποια στοιχειώδη παιδαγωγική βάση είναι πλέον 

αδύνατη. Για αυτό το πρόγραμμα συνεχώς αλλάζει, «μαζεύεται» το Ολοήμερο, 
επανατοποθετούνται οι συνάδελφοι/ισσες κλπ. Το σχολείο των μνημονίων είναι ένα 

βαθιά, συντηρητικό, ταξικό σχολείο που έχει μοναδικό του στόχο να προετοιμάσει  
τους αυριανούς δούλους, αγράμματους αλλά πειθαρχημένους και σκυφτούς, ελαστικά 

εργαζόμενους που θα ζουν χωρίς δικαιώματα. Στα πλαίσια αυτά Κυβέρνηση και 
Υπουργείο μεθοδεύουν, τους επόμενους μήνες, να προχωρήσουν και να βαθύνουν την 
επίθεση με προώθηση της αξιολόγησης, «αυτονομία σχολικής μονάδας», «βέλτιστες 

πρακτικές και εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ» κλπ. 
 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και 
αναπληρωτές, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση του αγώνα στα χέρια 

μας, να συμμετέχουμε μαζικά στις Γενικές Συνελεύσεις των 
Συλλόγων μας, στις κινητοποιήσεις, στον αγώνα για την ανατροπή 
της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ– 
ΔΝΤ και το σάρωμα ΟΛΟΥ του μνημονιακού μπλοκ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-

Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ- ΛΕΒΕΝΤΗΣ-ΠΟΤΑΜΙ) που εδώ και 7 χρόνια (με 
εναλλαγές στη σύνθεση των Κυβερνήσεων) ισοπεδώνουν έναν 

ολόκληρο λαό και ξεπουλούν τη γη και την ελπίδα….. 
 

- Ενάντια στην Τρόικα, στις εντολές της Ε.Ε, στα σχέδια του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, ενάντια 
στους μνημονιακούς περιορισμούς και στις 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 χωρίς να ξεχνάμε ποτέ ότι: 

 

ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕ ΧΩΡΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ! 
 

 
 

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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