18ο 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, 22/12/2017
Την Παρασκευή 22-12-17 συνήρθε το ΠΥΣΠΕ της Γ΄Αθήνας (τελευταία συνεδρίαση για το 2017)
και συζήτησε τα εξής θέματα:
Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σε εκπαιδευτικούς.
Συνολικά αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σε 9
εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:
- Π.Ε 70 (δασκάλων), διδακτορικό στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).
- Π. Ε 70 (δασκάλων), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), Σπουδές στη Εκπαίδευση.
- Π.Ε 70 (δασκάλων), Ε.Κ.Π.Α, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική.
- Π.Ε 06 (Αγγλικών), Πανεπιστήμιο Roehampton, Master of Arts.
- Π.Ε 06 (Αγγλικών), Ε.Κ.Π.Α, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων.
- Π.Ε 19 (Πληροφορικής), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστήμη των Υπολογιστών.
- Π.Ε 70 (δασκάλων), Ε.Κ.Π.Α, Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία.
- Π.Ε 70 (δασκάλων), Ε.Κ.Π.Α, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων.
- Π.Ε 60 (Νηπιαγωγών), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ειδική Εκπαίδευση.
Θέμα 2ο: : Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Εξετάστηκαν 5 αιτήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο:
- Π.Ε 60 (νηπιαγωγών) για εργασία ως ειδική παιδαγωγός σε Κέντρο «Παιχνίδια του Λόγου».
- Π.Ε 70 (δασκάλων) για εργασία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π).
- ΠΕ 08 (τεχνικών) για εργασία σε ΑΤΕΙ (Εσωτερική Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση).
- ΠΕ 70.50 (δασκάλων ΕΑΕ) για εργασία σε Κέντρο Ανάπτυξης.
- Π.Ε 61 (νηπιαγωγών ΕΑΕ), για εργασία στο «Γονείς – Φίλοι Αυτιστικών Ατόμων-Αναγέννηση).
Θέμα 3ο: Απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 60 εντός ΠΥΣΠΕ.
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να μετακινήσει για υπηρεσιακούς λόγους στο 7ο Ν/Γ Αγίων Αναργύρων
συναδέλφισσα, νηπιαγωγό (ΠΕ 60), η οποία υπηρετεί σε Ν/Γ του Καματερού.
Θέμα 4ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ’ οίκον» διδασκαλία.
Πρόκειται για μαθητή δημοτικού σχολείου Περιστερίου. Έγιναν τρεις αιτήσεις από συναδέλφισσες.
Το ΠΥΣΠΕ, για λόγους παιδαγωγικούς, αποφάσισε να αναθέσει την «κατ’ οίκον» διδασκαλία στη
συναδέλφισσα που είναι η δασκάλα του τμήματος στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής.
Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.
Εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ 7 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας από αναπληρωτές
συναδέλφους/ισσες ΕΣΠΑ (ΠΕ 19, ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 06, ΠΕ 20, ΠΕ06, ΠΕ 11) οι οποίες έγιναν
όλες δεκτές. Αφορούσαν προϋπηρεσίες κυρίως σε δημόσια σχολεία. Τις επόμενες μέρες οι
αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους/ες συναδέλφους/ισσες.
Θέμα 6ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε Ν.Π.Ι.Δ.
Εξετάστηκαν 4 αιτήσεις συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. Από αυτές
έγιναν δεκτές οι 2 και αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των συναδέλφων. Συγκεκριμένα
αναγνωρίστηκε προϋπηρεσία σε συνάδελφο Π.Ε 06 (αγγλικών) για εργασία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο (Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας). Επίσης αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία συναδέλφου
Π.Ε 11 (γυμναστών) που είχε εργαστεί στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΝΠΙΔ).
Δεν αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες δύο συναδέλφων. Η συναδέλφισσα ΠΕ 60 (νηπιαγωγών)
που είχε εργαστεί στη Δημιουργική Απασχόληση σε σχολεία του Ηρακλείου θα πρέπει να επανέρθει,
αφού κάνει ένσταση, με βεβαίωση η οποία να ξεκαθαρίζει το φορέα ασφάλισης (ΝΠΙΔ και όχι
ΝΠΔΔ). Η δεύτερη αίτηση που δεν αναγνωρίστηκε από Π.Ε 60 (νηπιαγωγών) αφορούσε εργασία σε
Ν.Π.Ι.Δ. που έχει καταργηθεί (Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας).

Για το ζήτημα με τις αιτήσεις μεταθέσεων.

Πολλοί συνάδελφοι/ισσες που βρίσκονται σε διάθεση του ΠΥΣΠΕ και επιθυμούν τοποθέτηση ή
βελτίωση θέσης διαμαρτύρονται ότι δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε να κάνουν αίτηση μαζί με τις
αιτήσεις μετάθεσης. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης από
6/11 με προθεσμία κατάθεσης από 6/11 έως 20/11/17. Δόθηκε και παράταση έως τις 27/11/17.
Θεωρούμε ότι η Διεύθυνση του ΠΥΣΠΕ, με ένα μικρό μήνυμα, θα μπορούσε να επιστήσει την
προσοχή των Διευθυντών (νέων και παλιών) οι οποίοι, ενυπόγραφα φυσικά, θα ενημέρωναν
υπεύθυνα τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους/ισσες.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο καταστροφική ήταν η κατάργηση των
Γραφείων Εκπαίδευσης (Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Υπουργός Α. Διαμαντοπούλου) τα οποία έχοντας
μικρότερη ευθύνη και λιγότερα σχολεία διαχειρίζονταν την καθημερινότητα των σχολείων
αποτελεσματικότερα και πιο ευέλικτα. Το πρόβλημα είναι έντονο. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν
διαλυθεί. Οι ειδικότητες πηγαινοέρχονται σε πολλά σχολεία, οι δάσκαλοι είναι απασχολημένοι σε
διάφορες εργασίες με διαφορετικά ωράρια, τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς και από τα σχολεία είναι
πολλά, οι Διευθυντές πνιγμένοι στη γραφειοκρατία και τα καθημερινά προβλήματα. Δεν υπάρχει
χρόνος και χώρος στο σχολείο να διαβάσεις και να ενημερωθείς για τη νομοθεσία. Αποτέλεσμα μέσα
στην καθημερινή τρέλα του σχολείου να χάνονται σημαντικά έγγραφα που αφορούν την
υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για τον καινούριο χρόνο ευχόμαστε στους/στις συναδέλφους/ισσες
κάθε ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Να είστε ΟΛΟΙ/ΕΣ γεροί και δυνατοί !!
Με τους αγώνες του λαού μας ο καινούριος χρόνος να φέρει λευτεριά και δικαιοσύνη,
προκοπή και αναγέννηση στον τόπο.
Να αντέχουμε, να πολεμάμε, να αγωνιζόμαστε!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 3ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!
Κάτω τα χέρια από τα Σωματεία και την Απεργία! Κάτω τα χέρια από το ωράριο και τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών!!
Η Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) ετοιμάζεται να φέρει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή
πολυνομοσχέδιο με όλα τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν:
- Εφαρμογή από το 2019 της μείωσης του αφορολόγητου από τα 9.600 € στα 5.681 €, που
συνεπάγεται μείωση 700 € το χρόνο στις αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Νέες περικοπές στα προνοιακά, οικογενειακά επιδόματα (3τεκνοι και πολύτεκνοι) Με τα νέα
κριτήρια εκτιμάται ότι θα μείνουν χωρίς επίδομα 70-80.000 οικογένειες !!
- Τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων έως το τέλος του έτους, που θα
αποτελέσει τον «προθάλαμο» για να περικοπεί το 2019 μέρος της «προσωπικής διαφοράς» μέχρι
και 40% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους
(Ν. Κατρούγκαλου, Ν. 4387/2016)!!!
- Την εντατικοποίηση του ρυθμού ξεπουλήματος των περιουσιακών στοιχείων του
δημοσίου (ΔΕΗ - ενέργεια, νερό κ.α). Ξεπουλάνε το 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Πωλούνται οι μονάδες παραγωγής ενέργειας στη Μελίτη (Φλώρινα), δύο μονάδες της
Μεγαλόπολης και η άδεια για την κατασκευή δεύτερης μονάδας στη Μελίτη. Παραχωρούνται τα
ορυχεία στη Μεγαλόπολη και στη Φλώρινα (Βεύη, Κλειδί, Αχλάδα). Εκποιείται το 17% των
μετοχών της ΔΕΗ που κατέχει το δημόσιο για να λάβει το «τρομερό» ποσό των 100
εκατ. €!! Αν λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις για την αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Δυτική
Μακεδονία που αναφέρουν ποσά της τάξης των 27 δισ. € γίνεται κατανοητό το ενδιαφέρον
των δανειστών και των συμφερόντων που εκπροσωπούν.

- Την εφαρμογή των πλειστηριασμών χιλιάδων λαϊκών κατοικιών (ηλεκτρονικά ή μη) και τη
μεταφορά τεράστιου πλούτου στα χέρια των τραπεζών και ξένων FUNDS. Για να κάμψουν τις
αντιστάσεις ψήφισαν τροπολογία που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια στους
πλειστηριασμούς και οδηγεί σε φυλάκιση έως και 6 μήνες!!!
- Πειθαρχώντας στις απαιτήσεις του ΣΕΒ και του «Καουαρτέτου» θέλουν να τσακίσουν το
εργατικό κίνημα και τα σωματεία. Για αυτό ετοιμάζουν χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος
επιδιώκοντας ουσιαστικά την κατάργησή του (απεργία με 50% +1 των μελών).

Το νέο Μνημόνιο για την Παιδεία….
Λίγες ώρες μετά την συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Γαβρόγλου, με το Δ.Σ της ΔΟΕ την
Παρασκευή 1-12-17 και τις διαβεβαιώσεις ότι:«πολιτική της Κυβέρνησης είναι να μην αυξηθεί
το ωράριο των εκπαιδευτικών» και ότι «δεν δέχεται τις απαιτήσεις του ΟΟΣΑ», το
Υπουργείο ήρθε σε συμφωνία με τους θεσμούς. Στην εφαρμογή του Συμπληρωματικού
Μνημονίου για την Παιδεία που υπόγραψε το Υπουργείο με το κουαρτέτο προβλέπουν:
1. Την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και τις 30 ώρες του
εργασιακού ωραρίου. Εκτός από την προφανή αύξηση εργασιακού χρόνου και την
εντατικοποίηση εργασίας με διάφορες απασχολήσεις που η δημιουργική φαντασία του Υπουργείου
θα εφεύρει (“περιγραφική” αξιόλογηση μαθητών, portofolio μαθητών, τυποποιημένες αξιολογήσεις
μαθητών, καταχώρησή τους σε ρούπρικες αξιολογικών κριτηρίων, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης,
ατομικός φάκελος κάθε εκπαιδευτικού κτλ), η 30ωρη υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο
προοιωνίζει το επόμενο βήμα. Την αύξηση και του διδακτικού ωραρίου.
2. Τον αποχαρακτηρισμό της ώρας της σίτισης ως διδακτικής που συνιστά σαφέστατη αύξηση
διδακτικού ωραρίου.
3. Την εμπλοκή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής στελεχών που σηματοδοτεί
την ακόμα μεγαλύτερη στροφή στο διοικητισμό, στο εκπαιδευτικό management και την
επιβολή του στο σώμα της ζωντανής εκπαίδευσης.
4. Την αξιολόγηση στελεχών και σχολικών μονάδων, που ήταν και η κατεύθυνση του ΟΟΣΑ
για το διάστημα αυτό.
5. Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που σε συνδυασμό με τις τριμελείς επιτροπές που
προβλέπει το Π.Δ 79 θα οδηγήσουν σε πολυπληθή τμήματα, σε σχολεία - «τέρατα» και σε
μεγαλύτερη μείωση των θέσεων εργασίας
Τονίζουμε ότι οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν μόνο από τον αποχαρακτηρισμό της
ώρας της σίτισης είναι χιλιάδες. Ενδεικτικά, μόνο στο
λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως προκύπτει από τον σχετικό
πίνακα, τα τμήματα ολοήμερου που λειτουργούν την ώρα της
σίτισης σήμερα είναι 2.360 (Πίνακας 1). Αντιστοιχούν περίπου
σε 11.800 ώρες σίτισης την εβδομάδα. Το σύνολο αυτών των
ωρών, αν διαιρεθεί με το 24 που είναι το διδακτικό ωράριο
ενός αναπληρωτή, αντιστοιχεί σε 492 θέσεις εργασίας. Και
μιλάμε μόνο για το λεκανοπέδιο Αττικής! Αν σε αυτά τα
δεδομένα προσθέσουμε και την απώλεια θέσεων εργασίας
λόγων των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, την εφαρμογή
του ΠΔ 79 (σχηματισμός τμημάτων με 25 μαθητές) τότε
αντιλαμβανόμαστε ότι μερικές ακόμα χιλιάδες αναπληρωτών
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα μείνουν άνεργοι την
επόμενη σχολική χρονιά.

Τα μέτρα αυτά δεν είναι παρά μόνο ένα
επεισόδιο στον αντιεκπαιδευτικό, μνημονιακό κατήφορο της Κυβέρνησης. Η λίστα
των απαιτήσεων Ε.Ε-Δ.Ν.Τ-Ο.Ο.Σ.Α έχει μεγάλο βάθος και φτάνει μέχρι το 2060!!!!

Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος….
Δε θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς.
Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι.
Η αντίδραση του εκπαιδευτικού κινήματος θα πρέπει να είναι άμεση με κήρυξη
24ωρης απεργία την ημέρα ψήφισης του αντιλαϊκού πολυνομοσχεδίου.
Διεκδικούμε:
- 12χρονο δημόσιο, δωρεάν σχολείο για ΟΛΑ τα παιδιά. Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Καμιά σκέψη για πέρασμα των
νηπιαγωγείων στους Δήμους.
- Εδώ και τώρα μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την
κάλυψη των άμεσων αναγκών των σχολείων. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς.
- Αυξήσεις σε μισθούς-συντάξεις- κοινωνικές παροχές, για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να
σταματήσει τώρα η διαρκής φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων Επαναφορά του 13ου – 14ου
μισθού. Ξεπάγωμα των Μισθολογικών Κλιμακίων.
- Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ.
- Κανένα σπίτι εργατικής - λαϊκής οικογένειας στα νύχια τραπεζιτών και του κράτους. Να
καταργηθεί το ιδιώνυμο για τους αγωνιστές ενάντια στους πλειστηριασμούς.
- Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό στο 15%. Λεφτά για την
παιδεία και όχι για το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για να καταργηθεί το σύνολο των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων,
το καθεστώς των μνημονίων και της επιτροπείας. Για διαγραφή του χρέους, ρήξη-έξοδο από €-ΕΕ.

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!!!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ/ΕΣ στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, στάσεις εργασίας,
απεργίες, Γενικές Συνελεύσεις, που θα γίνουν τις επόμενες μέρες όταν η
Κυβέρνηση φέρει το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή για να το ψηφίσει μαζί με τα
αστικά, κόμματα του Μνημονίου ( Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΛΕΒΕΝΤΗΣ).

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

