
23ο 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, 9/3/2018 

Την Παρασκευή 9-3-18 συνήρθε το ΠΥΣΠΕ της Γ΄ Αθήνας και συζήτησε τα εξής θέματα: 

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σε εκπαιδευτικούς.           

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σε 8 συναδέλφους/ισσες και 1 διδακτορικό. 

Συγκεκριμένα: 

- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 11ο Δ.Σ Αγίων Αναργύρων, ΕΚΠΑ (ΠΤΔΕ), Διδακτορικό. 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) αναπληρωτής ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστήμες της Αγωγής. 

Μαθηματικά στην Εκπαίδευση. 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) αναπληρωτής ΕΣΠΑ, ΕΚΠΑ, Μαθηματικά στην Εκπαίδευση. 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 6ο Δ.Σ Ιλίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογίες στην 

Μάθηση και Εκπαίδευση. 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) αναπληρωτής ΕΣΠΑ, ΕΚΠΑ, Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση. 

- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 47ο Δ.Σ Περιστερίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ειδική 
Εκπαίδευση. 

- ΠΕ 70 (δασκάλων) υπηρετεί στο 6ο Δ.Σ Πετρούπολης, ΑΠΘ, Κοινωνία, Εκπαίδευση και 

Παιδαγωγική. 
- ΠΕ 60 (νηπιαγωγών) υπηρετεί στο 5ο Ν/Γ Ιλίου, ΕΚΠΑ, Τεχνολογίες Επικοινωνίας. 

- ΠΕ 11 (γυμναστών) υπηρετεί στο 5ο Δ.Σ Χαϊδαρίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επιστήμες 
της Αγωγής.  
 

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

   Εξετάστηκαν 6 αιτήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο. Συγκεκριμένα: 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) από το 3ο Δ.Σ Ιλίου για εργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΑΠ. 

- ΠΕ 20 (πληροφορικής) από το 8ο-10ο Δ.Σ Χαϊδαρίου για εργασία σε ΙΕΚ Περιστερίου και Αγίων 
Αναργύρων. 

- ΠΕ 11 (γυμναστών) από το 4ο-6ο-8ο Αγίας Βαρβάρας για εργασία σε αθλητικό πρόγραμμα του 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 
- ΠΕ 19 (πληροφορικής) από το 4ο Δ.Σ Πετρούπολης για εργασία σε πρόγραμμα του ΕΚΠΑ. 

- ΠΕ 06 (αγγλικών) από το 10ο Δ.Σ Χαϊδαρίου για εργασία στο Α.Π.Θ. 
- ΠΕ 11 (γυμναστών) από το 41ο Δ.Σ Περιστερίου για εργασία στο αθλητικό σωματείο 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. 
 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατόπιν λήξης άδειας. 
Τοποθετήθηκαν προσωρινά δύο συναδέλφισσες αφού έληξαν οι άδειες κι επέστρεψαν στα 

καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα: 
- ΠΕ 70 (δασκάλων) –γυρνά από άδεια λοχείας- τοποθετήθηκε στο 3ο Δ.Σ Ιλίου. 

- ΠΕ 06 (αγγλικών) – γυρνά από αναρρωτική- τοποθετήθηκε στο 7ο και 11ο Δ.Σ Αιγάλεω. 
 

Θέμα 4ο : Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ 60 μετά την παρέλευση 
διμήνου. 

   Μετά την παρέλευση του διμήνου παρατάθηκε η απόσπαση συναδέλφισσας ΠΕ 60 (νηπιαγωγών) 
στο 6ο Ν/Γ Χαϊδαρίου.  
 

Θέμα 5ο : Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. 
Έγινε δεκτή η αίτηση συναδέλφισσας ΠΕ 60 (νηπιαγωγών) η οποία ζητά την απόλυσή της διότι 
πάσχει από ανίατη ασθένεια.  

Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση έχει πάγια θέση να μην απολύονται συνάδελφοι/ισσες αλλά 
να απασχολούνται, εφόσον μπορούν, σε άλλες εργασίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

τοποθετηθήκαμε υπέρ της απόλυσης αφού το ζητά η ίδια η συναδέλφισσα. 
 
 

 



Θέμα 6ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για «κατ’ οίκον» διδασκαλία. 

Πρόκειται για μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο της Πετρούπολης. Κατατέθηκαν 2 αιτήσεις. Το 

Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την κατ’ οίκον διδασκαλία στη συναδέλφισσα με τα περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας. 

Θέμα 7ο: Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου Γενικής Αγωγής της 

Δ/νσης Π.Ε Γ΄Αθήνας. 

Επειδή σε Νηπιαγωγείο της Πετρούπολης απουσιάζει η Προϊσταμένη (πάνω από 30 ημέρες), 

ορίστηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη η μόνιμη συναδέλφισσα που υπηρετεί στο Νηπιαγωγείο (από 

3/3/18). 

Θέμα 8ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών για απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός ΠΥΣΠΕ. 

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις δύο συναδέλφων (ΠΕ 70 που υπηρετεί σε σχολείο του Χαϊδαρίου και ΠΕ 

60 που υπηρετεί σε νηπιαγωγείο του Ιλίου) οι οποίοι ζητούσαν απόσπαση σε άλλα σχολεία εντός 

του ΠΥΣΠΕ διότι δεν υπάρχουν αναπληρωτές για να καλύψουν τα κενά των συναδέλφων. 

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

- «Προχωρούμε στο διορισμό 20.000 εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας, αρχής γενομένης από το 2017…».         

Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, Ιούνιος 2016. 

- «Κάνουμε το παν ώστε με την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης να δρομολογηθούν ως πρώτη προτεραιότητα του 

Υπουργείου μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών τους οποίους θα ανακοινώσουμε τον Οκτώβριο…».                 

Υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου 7/3/18. 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ!! 

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ!!!  

Άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  

1. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που την Παρασκευή 2/3 συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, 
με βασικό αίτημα τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Η πραγματοποίηση των πιο μαζικών 
συγκεντρώσεων όλων των τελευταίων χρόνων στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα δείχνει τη 
διάθεση για αγώνα από τους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές-αδιόριστους και μόνιμους) και αναδεικνύει τη 
δυνατότητα για αποφασιστικό αγώνα με κλιμάκωση και προοπτική μέχρι τη Νίκη. Οι συνάδελφοι μας όχι 
μόνο δεν τρομοκρατήθηκαν από την ανελέητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής αλλά επέμειναν και 
υποχρέωσαν σε αποχώρηση τα ΜΑΤ, προχώρησαν σε κατάληψη του Υπουργείου Παιδείας όπου 
πραγματοποίησαν μεγάλη Συνέλευση Αγώνα με τη συμμετοχή αναπληρωτών από όλη τη χώρα και μόνιμων 
εκπαιδευτικών από τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ της Αττικής.  

2. Χαιρετίζουμε τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε ξανά την Παρασκευή 9/3 στο 
Υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή δεκάδων Συλλόγων Π.Ε-ΕΛΜΕ και Συλλόγων Φοιτητών σύμφωνα με την 
ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης Αγώνα 2/3.  

3.  Είναι πια φανερό ότι απέναντι στην πολιτική διάλυσης του δημόσιου σχολείου και απροκάλυπτης 
αμφισβήτησης των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελεί άμεση 
ανάγκη η μαζική και δυναμική κινητοποίηση όλου του εκπαιδευτικού κινήματος για τη διεκδίκηση των μαζικών 
μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών αλλά και το σύνολο των αιτημάτων μας. Είναι γελασμένοι, αν πιστεύουν ότι 
θα μας τρομοκρατήσουν! Αντίθετα μας πεισμώνουν! Δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε και την επόμενη και 
όσες Παρασκευές χρειαστούν θα είμαστε μπροστά στην πόρτα του Υπουργείου Παιδείας μαζί με τους 
Συλλόγους μας και τις Επιτροπές Αγώνα. Η πολιτική της Κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, του 
κεφαλαίου δε θα περάσει. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα: 

• Μόνιμους μαζικούς διορισμούς στη εκπαίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με μοναδικό κριτήριο το 
πτυχίο και την προϋπηρεσία. 



• Προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας. Κανένα προσοντολόγιο. Κατάργηση του ν. 3848.  Καμία 
συζήτηση για μόρια και κριτήρια που αποδέχονται την ανεργία κάποιων έναντι άλλων, οδηγούν σε απολύσεις 
και «κλοπή» προϋπηρεσίας. Κανένας εκπαιδευτικός στην ανεργία. Κανένας/καμιά συνάδελφος να μη χάσει τη 
δουλειά του. 

• Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. 
Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Επαγγελματικά 
δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι άλλη υποβάθμιση του πτυχίου. Όχι στην κερδοσκοπία των 
πιστοποιήσεων.  

• Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων. Πλήρη εργασιακά, 
εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.  Προστασία   της   μητρότητας  των 
αναπληρωτριών με πλήρη καταβολή του μισθού τους.  

• Άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή σε όλη την επικράτεια της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων για την πραγματοποίησή της (διορισμοί νηπιαγωγών-ίδρυση νηπιαγωγείων). 

• Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Απόδοση ΑΜΕΣΑ 
των οργανικών που έχουν συσταθεί και σύσταση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του 
Δημοτικού Σχολείου.  

• Αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας.  Άμεσα 
αναγνώριση της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. 

• Συνολικό πακέτο μέτρων ανακούφισης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 
παραμεθόριων/απομακρυσμένων περιοχών (έκπτωση στις μετακινήσεις, δωρεάν σίτιση κ.ά.).  

• Στήριξη της Ειδικής Αγωγής. Να ιδρυθούν όσα τμήματα Ένταξης χρειάζονται για την κάλυψη όλων των 
αναγκών. Να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη με έναν εκπαιδευτικό ανά μαθητή. 

• Ολοήμερο με πλήρη λειτουργία και υπεύθυνο δάσκαλο. Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις εγγραφής 
μαθητών στο ολοήμερο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις .  

• Αγωνιζόμαστε για βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση, καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κόντρα στις 
δεξιότητες και τον κατακερματισμό της γνώσης.  Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο. 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΜΗ! ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΡΑ!!!                                                                    

ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3, 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 ΔΗΜΗΤΡΗ                                                                            

τηλ. 6934197300- email: tsoukalisd@gmail.com 
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