
21ο 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, 8/2/2018 
 

   Την Παρασκευή 8/2/18 συνήρθε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ της Γ΄Αθήνας  και συζήτησε την αίτηση 
συναδέλφου Π.Ε 70 (δασκάλων), υποψήφιου διευθυντή στις τελευταίες κρίσεις, με την οποία ζητά 
να του χορηγηθούν έγγραφα που αφορούσαν την υποψηφιότητά του (απομαγνητοφώνηση). Το 

διευρυμένο ΠΥΣΠΕ παραπέμπει τον συνάδελφο σε προηγούμενη απάντηση που έχει λάβει. Η 
Περιφέρεια, η οποία είναι ανώτερη αρχή, έχει κάνει ερώτημα στο Υπουργείο για το θέμα και 

περιμένει απάντηση. 
 

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Γ΄Αθήνας, 8/2/2018 
 

     Στη συνέχεια συνήρθε το ΠΥΣΠΕ της Γ΄ Αθήνας και συζήτησε τα εξής θέματα: 
 

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε εκπαιδευτικούς.  

   Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σε 3 συναδέλφους/ισσες. Συγκεκριμένα: 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 3ο Δ.Σ Αγίων Αναργύρων, Ε.Κ.Π.Α.– Πληροφορική στην 
εκπαίδευση. 

- ΠΕ 32 (Θεατρολόγοι), αναπληρωτής ΕΣΠΑ, Α.Σ.Κ.Τ.- Δραματική τέχνη και παραστατικές 
τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. 

- ΠΕ 08 (Τεχνικών), αναπληρώτρια ΕΣΠΑ, Master of Arts (μεταπτυχιακό) και Doctor of 
Philosophy (Διδακτορικό). Η συναδέλφισσα προσκόμισε τις επίσημες μεταφράσεις των τίτλων και η 
αναγνώριση έγινε κανονικά από την ημερομηνία της προηγούμενης αίτησής της. 
 

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 
Εξετάστηκε μία αίτηση η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και αφορά συνάδελφο ΠΕ 70 

(δασκάλων), αποσπασμένος στο ΚΕΔΔΥ, ο οποίος θα εργαστεί ως επιμορφωτής σε πρόγραμμα 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και θα διδάξει σε σεμινάρια μεταπτυχιακών φοιτητών 

στο ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ.  
 

Θέμα 3ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ’ οίκον» διδασκαλία. 
Πρόκειται για ένα νήπιο που φοιτά σε Ν/Γ του Περιστερίου. Κατατέθηκαν 3 αιτήσεις. Το Συμβούλιο 

αποφάσισε να αναθέσει την κατ’ οίκον διδασκαλία στη συναδέλφισσα με τα περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας που είναι Προϊσταμένη σε Ν/Γ του Αιγάλεω. 
 

Θέμα 4ο: Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου Γενικής Αγωγής της 
Δ/νσης Π.Ε Γ΄Αθήνας. 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει αναπληρώτρια Προϊσταμένη σε Ν/Γ του Χαϊδαρίου εφόσον η 

Προϊσταμένη απουσιάζει σε άδεια. Ο ορισμός ξεκινά από 14/2/18. 
 

Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 11 (γυμναστών-ΔΥΕΠ). Η 
προϋπηρεσία αφορούσε εργασία του συναδέλφου σε δημόσια σχολεία και το Δήμο Καλλιθέας.  
 

Θέμα 6ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών εκτός δημόσιου τομέα. 

   Εξετάστηκαν από το Συμβούλιο 5 αιτήσεις συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας που 
αποκτήθηκε εκτός δημόσιου τομέα. Από αυτές έγιναν δεκτές οι 2. Οι άλλες 3 απορρίφθηκαν γιατί 

αφορούσαν προϋπηρεσία σε καταργηθέντα Ν.Π.Ι.Δ (οι 2 αιτήσεις) και λόγω ελλιπών στοιχείων η 
τρίτη. Τις επόμενες μέρες οι συνάδελφοι/ισσες θα λάβουν αιτιολογημένη την απόφαση του 

Συμβουλίου.  
  
Θέμα 7ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. 
Εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ 23 αιτήσεις συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ και 

ΟΤΑ. Από αυτές οι 19 έγιναν δεκτές, 2 απορρίφθηκαν (λόγω μη συνάφειας και μη ύπαρξης πτυχίου 
γερμανικής φιλολογίας από συναδέλφισσα που δίδασκε γερμανικά σε φροντιστήριο) ενώ σε άλλες 2 

αιτήσεις έγινε μερική αναγνώριση (λόγω μη συνάφειας και άλλων προβλημάτων). Τις επόμενες 
μέρες οι συνάδελφοι/ισσες θα λάβουν αιτιολογημένη την απόφαση του Συμβουλίου.  
 



 

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

    Επειδή πολλοί συνάδελφοι/ισσες επικοινωνούν και ρωτούν για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ως 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πρέπει να δηλώσουμε τα εξής:  
 

    Το νομοθετικό πλαίσιο (Νόμοι: 4354/15, 4369/16, Π.Δ 69/16 και 4452/17) για την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι ΑΔΙΚΟ και ΑΘΛΙΟ. 
 

1ο: Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν μένουν ακάλυπτοι πολλοί συνάδελφοι/ισσες 

που για πολλά χρόνια βίωσαν, λόγω αδιοριστίας, στο πετσί τους τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας, τι 
σημαίνει ανταγωνισμός και επιχειρηματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, τι σημαίνουν ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις: δουλειά χωρίς ωράριο, λιγοστά ένσημα, συμβάσεις με εικονική απασχόληση 

(ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων δήλωναν «συνοδούς» τους εκπαιδευτικούς) 
και άλλα πολύ τραγικά. Είναι καθαρό ότι αυτοί οι συνάδελφοι/ισσες εξαιτίας του εργασιακού 

μεσαίωνα δεν μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ποιος εργοδότης θα σου 
δώσει βεβαίωση με την αληθινή σου ειδικότητα, πού να βρεθούν παλιές συμβάσεις μέσα στο 
μπάχαλο που επικρατεί στους ΟΤΑ και στον ΟΑΕΔ, πού να βρεθούν τα αρχεία με τα στοιχεία από τα 

καταργημένα ευρωπαϊκά προγράμματα; Τον εργασιακό μεσαίωνα που θεμελίωσε το ΠΑΣΟΚ 
και η Ν.Δ έρχεται να νομιμοποιήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποκλείοντας το πιο 

ταλαιπωρημένο και κακοποιημένο τμήμα των εργαζόμενων από τη διαδικασία της 
αναγνώρισης. 
 

2ο: Όσοι συνάδελφοι/ισσες καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και αναγνωρίζουν 
τις προϋπηρεσίες τους στην πραγματικότητα δεν κερδίζουν τίποτα γιατί η προϋπηρεσία αυτή, όπως 
ορίζει ο νόμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη και πουθενά 

αλλού. Όπως επισημαίνει η Νομική Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε, κ. Μ. Τσίπρα, σε αναλυτικό της σημείωμα 

προς την Ομοσπονδία: «…Με βάση τα δεδομένα αυτά (δηλ. το νομοθετικό πλαίσιο), για τον χώρο της 
εκπαίδευσης, η  αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κανένα ουσιαστικό μισθολογικό ή άλλο 
όφελος για τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει…». 
    Αυτό φυσικά είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ και παράνομο. Η αναγνώριση ή θα είναι πλήρης 

και θα δίνει στους εκπαιδευτικούς όλα τα δικαιώματα (βαθμό, κλιμάκια, μείωση ωραρίου 
κλπ) ή είναι άλλη μια κοροϊδία της Κυβέρνησης η οποία για να μειώσει το μισθολογικό 

κόστος του Δημοσίου και να πετύχει τους στόχους των Μνημονίων θυσιάζει για άλλη μια 
φορά τα δικαιώματα των εργαζόμενων. 
 

Θεωρούμε ότι με αυτό το πλαίσιο θα πρέπει οι Σύλλογοι των Εκπαιδευτικών να επαναφέρουν στις 

Γενικές Συνελεύσεις, στα διεκδικητικά πλαίσια των Συλλόγων και της ΔΟΕ τα παλιά αιτήματα: 
- ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Ν. 4354/15, 4369/16 και 4452/17. 
 

 

 

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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