
22ο 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, 23/2/2018 

     Την Παρασκευή 23-2-18 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 δύο συναδέλφους/ισσες. Συγκεκριμένα: 

- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 7ο Δ.Σ Ιλίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: «Κοινωνικές 
διακρίσεις. Μετανάστευση και Ιδιότητα του πολίτη». 

- ΠΕ 60 (νηπιαγωγών) υπηρετεί στο 6ο Ν/Γ Αγίας Βαρβάρας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 

«Εκπαιδευτική ηγεσία και Διοίκηση».   
 

Θέμα 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

Εξετάστηκε 1 αίτηση η οποία έγινε δεκτή ομόφωνα από το Συμβούλιο και αφορά συναδέλφισσα ΠΕ 
19 (πληροφορικής) από το 35ο Δ.Σ Περιστερίου, η οποία θα εργαστεί ως καθηγήτρια πληροφορικής 
στο 2ο Σ.Δ.Ε Κορυδαλλού.  

 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε 11 με μερική διάθεση 

από το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας.  

Τοποθετήθηκαν προσωρινά δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 (γυμναστών) με μερική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ 

Γ΄Αθήνας. Συγκεκριμένα:                                                                                      

- Συνάδελφος, ΠΕ 11 τοποθετήθηκε για 14 ώρες στο 21ο Δ.Σ Περιστερίου. 

- Συνάδελφος, Π.Ε 11 τοποθετήθηκε για 2 ώρες στο 3ο Δ.Σ Περιστερίου. 

Θέμα 4ο: Αίτημα εκπαιδευτικού για χορήγηση μειωμένου εργασιακού ωραρίου. 

Έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση συναδέλφισσας ΠΕ 11 (γυμναστών) για χορήγηση μειωμένου 

ωραρίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί της.  

Θέμα 5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα 
αναγνωρίστηκε: 

- Σε συναδέλφισσα ΠΕ 60 (νηπιαγωγών) που υπηρετεί στο 3ο Ν/Γ Αιγάλεω, η προϋπηρεσία σε 
δημόσια σχολεία και το Δήμο Ζωγράφου. 

- Σε συνάδελφο ΠΕ 11 (γυμναστών) που υπηρετεί στα 12ο-31ο Δ.Σ Περιστερίου, η προϋπηρεσία 
σε δημόσια σχολεία κ.α. 

Τις επόμενες ημέρες οι συνάδελφοι θα λάβουν την απόφαση του ΠΥΣΠΕ.    
 

Θέμα 6ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών εκτός δημοσίου τομέα. 

   Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία εκτός δημόσιου τομέα σε 6 συναδέλφους/ισσες. αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικό ΠΕ 70 (δασκάλων). Τις επόμενες ημέρες οι συνάδελφοι θα λάβουν την απόφαση του 
ΠΥΣΠΕ.    
 

Θέμα 7ο: Απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 70 εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινή 
τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 λόγω επανόδου αναπληρούμενου. 
 Αποσπώνται εντός ΠΥΣΠΕ: 

- ΠΕ 70 (δασκάλων) από το 41ο Δ.Σ Περιστερίου στο «Νεστόρειο» (21ο Δ.Σ ιλίου). 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) από το 5ο Δ.Σ Περιστερίου στο 25ο Δ.Σ Περιστερίου. 

 
 



Θέμα 8ο: Σύνταξη πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Δ/νσης Π.Ε Γ΄ 
Αθήνας με εκτίμηση πλεονασμάτων - ελλειμμάτων. 

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για το θέμα αυτό, δηλώσαμε τα εξής: 

- Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) εφαρμόζει με ευλάβεια τις μνημονιακές 

κατευθύνσεις ΕΕ-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ, κεφαλαίου και εργοδοσίας σε βάρος της εργαζόμενων και του 

Δημόσιου Σχολείου. Για να εξασφαλισθούν τα νέα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχουν 

υπογράψει (μέχρι το 2060!!) πρέπει να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, να μειωθεί και να 

συρρικνωθεί το προσωπικό της εκπαίδευσης, να χαθούν οργανικές θέσεις, να κλείσουν σχολεία, να 

γίνουν νέες συγχωνεύσεις κλπ.  

- Για να υπηρετηθεί ο παραπάνω στόχος το Υπουργείο Παιδείας προσχηματικά ζητά από τα 

ΠΥΣΠΕ να «πουν τις εκτιμήσεις τους». Ακόμα και από αυτά τα απολύτως ελεγχόμενα από το 

κράτος Υπηρεσιακά Συμβούλια, για άλλη μια χρονιά υποβαθμίζει την τοποθέτηση τους, σε απλή 

"γνώμη" και ταυτόχρονα καλεί το Διευθυντή Εκπαίδευσης να κάνει την εκτίμηση και να 

συμπληρώσει τα στοιχεία!!! Και για να είναι απολύτως εξασφαλισμένη η πολιτική ηγεσία ότι δε θα 

φύγει κανείς από το μαντρί, η τελική ευθύνη για τους πίνακες που θα πάνε στο Υπουργείο είναι 

του Περιφερειακού Διευθυντή! Για εμάς είναι απολύτως φανερό:  Το Υπουργείο και φέτος έχει ήδη 

έτοιμους τους μηδενικούς πίνακες και θέλει τα ΠΥΣΠΕ, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές απλώς να βάλουν την υπογραφή τους ότι δήθεν «δε χρειάζονται άλλες 

οργανικές θέσεις». Θεωρούμε ότι το σκηνικό είναι στημένο και απολύτως καθοδηγούμενο από το 

Υπουργείο ώστε να δικαιολογηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΥΣΠΕ, σε πρώτη φάση η απόρριψη 

χιλιάδων αιτήσεων μετάθεσης, χιλιάδων αιτήσεων αποσπάσεων και μηδενικών διορισμών. Η 

συνέχεια αφορά τις πλασματικές υπεραριθμίες και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις.  

- Όπως και την περσινή χρονιά οι εκτιμήσεις αυτές είναι το "προεόρτιο" για την  πιστή 

εφαρμογή των ρυθμίσεων - λαιμητόμο για τη δημόσια εκπαίδευση και την εργασία των 

εκπαιδευτικών, που αφορούν το νέο εκπαιδευτικό μνημόνιο, την εφαρμογή του Π.Δ 79, τις 

συγχωνεύσεις, το νέο τύπο ολοήμερου δημοτικού και νηπιαγωγείου, τη νομοθεσία για την ειδική 

αγωγή και τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, τις συμπτύξεις τμημάτων, την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών από όποιο εκπαιδευτικό περισσεύει. Και φυσικά επιδιώκεται να ακυρωθούν οι μεταθέσεις 

που έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει το Υπουργείο με βάση τα οργανικά κενά και όχι τα 

κατασκευασμένα λειτουργικά πλεονάσματα! 

- Πέρσι, στην αντίστοιχη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Γ΄Αθήνας δόθηκαν από τη Διοίκηση 

μηδενικά κενά. Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Τα σχολεία ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο με δεκάδες κενά ΠΕ 70, αναγνωρισμένα από τη Διεύθυνση. 

Τα περισσότερα από αυτά ήταν σε πρωινά τμήματα. Μέχρι τέλη Οκτώβρη του 2017 έλειπαν 45 

εκπαιδευτικοί, δεν λειτουργούσε το 30% των ολοήμερων τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού, 

πολλές θέσεις ειδικοτήτων (γερμανικά, τεχνικά κ.α) καλύφθηκαν με αποσπάσεις από την Β/βάθμια 

και οι παράλληλες στηρίξεις δεν καλύφθηκαν ποτέ (μόνο κατά το 1/3 του εγκεκριμένου χρόνου)!!!  

- Οι εκτιμήσεις των οργανικών βρίσκονται σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις λειτουργικές 

ανάγκες των σχολείων μας. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι «εκτιμήσεις» της πλειοψηφίας του 

ΠΥΣΠΕ για τις οργανικές θέσεις των νηπιαγωγών (ΠΕ 60). Φέτος έλλειμμα 8, ενώ πέρσι έλλειμμα 

4!! Κι αυτή η εκτίμηση έρχεται μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου νόμου για την σταδιακή 

εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής!! Με βάση αυτό, δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει πρόβλεψη για σημαντική αύξηση των απαιτούμενων οργανικών ΠΕ 60. Ρωτάμε ευθέως με 

8 νηπιαγωγούς θα γίνει η εφαρμογή της 2χρονης προσχολικής αγωγής στη Γ΄ Αθήνας; Ξέρει κάτι 

η Διεύθυνση που εμείς δεν το ξέρουμε; Δεν θα εισαχθούν όλα τα προνήπια των δήμων της Γ΄ 

Αθήνας στα δημόσια νηπιαγωγεία; 

   Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι δε θα συναινέσουμε στην προσχηματική διαδικασία! 

Καλέσαμε το ΠΥΣΠΕ στο σύνολό του και το κάθε μέλος του προσωπικά να αρνηθεί να 

νομιμοποιήσει την προσχηματική αυτή διαδικασία και καταψηφίσαμε τις εκτιμήσεις της Δ/νσης 

και δηλώσαμε αποχή. Η παρακάτω αποτύπωση και οι εκτιμήσεις πάρθηκαν με ψήφους 3 υπέρ 

(του Διευθυντή Εκπαίδευσης και των δύο διορισμένων μελών) και δύο κατά (των αιρετών).  



 

*Στις παρενθέσεις βρίσκεται η περσινή εκτίμηση του ΠΥΣΠΕ 

 

Το  εκπαιδευτικό κίνημα, ΤΩΡΑ χρειάζεται να σηκώσει το ζήτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών 

δασκάλων, νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής και όλων των ειδικοτήτων. Αυτό είναι και η 

μοναδική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα σχολεία και να προστατευτούν τα μορφωτικά 

δικαιώματα των μαθητών!  

Για το εκπαιδευτικό κίνημα οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και των εργαζομένων για 

Ενιαίο 12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο με 2χρονη Προσχολική Αγωγή κι εκπαίδευση εκτός των 

άλλων απαιτούν: 

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους/ες με μαζικούς διορισμούς σε όλα τα Π.Ε, 

απόδοση και  ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες 

που εργάζονται σήμερα στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, θεατρική αγωγή, εικαστικών, 

πληροφορικής, γαλλικών, γερμανικών. 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΙΔΑΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟ 

ΠΥΣΠΕ  
(δεν έχουν 
οργανική) 

 
Έλλειμμα(-) 

Πλεόνασμα (+) 
Προσωπικό 

 
Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ 

ελλείμματα(-) 
πλεονάσματα(+) 

ΠΕ 70  1.819 1.715  11 -104 -15 (0)* 
ΠΕ 60   469 466    0    -3  -8 (-4) 
ΠΕ 05     0  35   35     -1 -1 (0) 
ΠΕ 06        167 168    2    0 0 (0) 
ΠΕ 07    0    0    0    0 8 (0) 
ΠΕ 11  134 191   59  +57  0 (0) 
ΠΕ 32     0    3     3    0 -20 (0) 

ΠΕ 16  94  58    0  -36 -4 (0) 
ΠΕ 19 -20           0  79  79    0 0 (0)  
ΠΕ08   0    1    1   0 -40 (0) 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΙΔΑΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟ 

ΠΥΣΠΕ  
(δεν έχουν 
οργανική) 

Έλλειμμα(-) 
Πλεόνασμα 

(+) 
προσωπικό 

Εκτίμηση 
ΠΥΣΠΕ 

ελλείμματα(-) 
πλεονάσματα 

(+) 

ΠΕ 70 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΠΕ 70 
 

49 
 

113 

33 
 

110 

  0 
 

1  

-16 
 

-3 

-16 (-28)* 
 

-4  
 

ΠΕ 60 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΠΕ 60 

8 
 

7 

1 
 

3 

   0 
 

0 

-7 
 

-4 

-7 (-11) 
 

-4 

 

ΠΕ 11 
 

3 5    2 +2 0 (0) 

ΠΕ 16 3 1    0 -2  -2(-2) 



 

Συγκεκριμένα: 

Είναι απολύτως απαραίτητο να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος: 

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα  

2. για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε να μην 

μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος 

3. Αναλογία 20 μαθητές προς 1 σε Γ’-Στ’ τάξεις, 15 προς 1 σε νηπιαγωγείο και Α’-Β’ τάξη 

4. Ίδρυση και απόδοση οργανικών θέσεων σε όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες. Πρόσληψη – 

τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. 

5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε Τμήμα Ένταξης 

6. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε Τμήμα Υποδοχής 

6. ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για ένα παιδί και κάλυψη με εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης των αναγκών των παιδιών αυτών και όταν παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα 

7. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα 

8. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο και ένταξη όλων των προνηπίων στο 

δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο 

9. ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία με όλες τις 

υποστηρικτικές δομές 

10. Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού 

κινήματος  

 

Όλες/Όλοι στην κινητοποιήση στις 2/3 στο Υπουργείο για 

μαζικούς μόνιμους διορισμούς/διορισμό όλων των 

αναπληρωτών/τριων με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία 

 

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 ΔΗΜΗΤΡΗ                                                                            

τηλ. 6934197300- email: tsoukalisd@gmail.com 

mailto:samios1965@gmail.com

