
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  06  Σεπτεμβρίου 2018 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com] 

 

  Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     06/09/18 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένου/ης σε κενούμενες θέσεις 1/θ και 2/θ 

Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 

 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση Προϊσταμένου/ης:  

α] στο 1
ο
 Νηπιαγωγείο Μελισσίων για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Γκαμούλου Ιωάννα  ΠΕ60, 

β] στο 2
ο
 Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Κοκκινίδου Μυρτώ  ΠΕ60,  

γ] στο 8
ο
 Νηπιαγωγείο Κηφισιάς για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Παπαγγελοπούλου Μαρία  ΠΕ60,  

δ] στο 2
ο
 Νηπιαγωγείο Βριλησσίων για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Ανδριοπούλου Γαρυφαλια - Ευαγγελία  

ΠΕ60,  

ε] στο 10
ο
 Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Φέστα Ελευθερία  ΠΕ60,  

στ] στο 13
ο
 Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Γιαννέα Θεώνη  ΠΕ60 και 

ζ] στο Νηπιαγωγείο Φιλοθέης για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Σάββα Ελένη  ΠΕ60. 

  

Β.    ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ    Β΄ ΑΘΗΝΑΣ     06/09/18 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) επί των πινάκων τοποθέτησης 

μεταταγμένων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. ( α΄- β’ - γ΄ φάση ), έτους 2018». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία  και πρότεινε τη διάθεση των παραπάνω 

εκπαιδευτικών κάλων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, 

προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό ωράριό τους, σε σχολικές μονάδες 

αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2018-2019. 

Οι αιρετοί συμφωνήσαμε και υπογράψαμε μόνο το σκέλος που αφορά την κατάταξη των 

συναδέλφων ΠΕ05 & ΠΕ07 με βάση τα μόριά τους. Για το σκέλος που αφορούσε τη 
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δημιουργία των ομάδων σχολείων και την κατάτμηση των ωρών διδασκαλίας εκφράσαμε 

τις αντιρρήσεις μας και δεν το ψηφίσαμε. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών & Διδακτορικού τίτλου σπουδών 

εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας του 

Μεταπτυχιακών & Διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους και 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, επτά εκπαιδευτικών (ΠΕ79/2
ου

 Δ.Σ. 

Λυκόβρυσης, ΠΕ70/9
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ70/1
ου

 Δ.Σ. Μεταμόρφωσης, ΠΕ60/3
ου

 Ν. 

Χολαργού, ΠΕ60/7
ου

 Ν. Μεταμόρφωσης, ΠΕ06/4
ου

 Δ.Σ. Νέου Ψυχικού, ΠΕ11/2
ου

 Δ.Σ. 

Μελισσίων). 

  

ΘΕΜΑ 3ο: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικό της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ προτείνει ομόφωνα να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

πέραν του ωραρίου εργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της 

υπηρεσίας τους σε έντεκα εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/7
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/4
ου

 Δ.Σ. 

Κηφισιάς, ΠΕ70/5
ου

 Δ.Σ. Μεταμόρφωσης, ΠΕ06/1
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ11/Διάθεση 

ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. Νέου Ψυχικού, ΠΕ60/9
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, 

ΠΕ70/Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ11/Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/ Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ 

Αθήνας & ΠΕ70- Δ/ντής/6
ου

 Δ.Σ. Βριλησσίων).   

  

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των τοποθετήσεων τόσο των συναδέλφων εκπαιδευτικών 

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, όσο κι εκείνων που ζητούσαν απόσπαση 

εντός ΠΥΣΠΕ ή ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ της Β΄ Αθήνας, αλλά  και των αναπληρωτών 

που προσλήφθηκαν στο ΠΥΣΠΕ της Β΄ Αθήνας, τους οποίους και θα θέλαμε να καλοσορίσουμε 

στη Δ/νσή μας, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμη 

χρονιά…….. 

Είναι πραγματικά τραγικός ο όποιος σχεδιασμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, με 

αποτέλεσμα κάθε φορά να λειτουργούμε όλοι βιαστικά, προσπαθώντας κυριολεκτικά στο και 

πέντε να κάνουμε τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των σχολείων μας. Μπορεί να γίνομαι 

κουραστικός, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι δεν προσπαθούν να 

κάνουν το αυτονόητο. Να γίνουν τουλάχιστον όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων 

εκπαιδευτικών πριν τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους, μέσα στον Ιούνιο και όλοι 

να γνωρίζουν που θα είναι την επόμενη σχολική χρονιά αντί να περνούν την αγωνία του 

καλοκαιριού και την αναμονή της τελευταίας στιγμής.  

Αντί γι’ αυτό, δηλαδή την προσπάθεια για οργάνωση και καλυτέρευση των πραγμάτων, το 

μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς του Υπουργείου είναι η εικονική πραγματικότητα, το 



φαίνεστε και όχι η ουσία. Έτσι  έχουμε για άλλη μια φορά η κάλυψη των τεράστιων πάγιων 

αναγκών τη εκπαίδευσης γίνεται με αναπληρωτές οι οποίοι υπηρετώντας την εκπαίδευση για 

περισσότερο από 15 χρόνια έχουν γνωρίσει όλες τις εσχατιές της πατρίδας μας και το Υπουργείο 

τους εμπαίζει και τους κρατά όμηρους εργασιακά.  

Ο αριθμός των προσλήψεων, από την Α’ φάση ακόμη, των αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ολοένα και μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά και αναδεικνύεται έτσι 

σε μείζον ζήτημα η αναγκαιότητα Μόνιμων Μαζικών διορισμών. Άλλωστε για τουλάχιστον 8 

χρόνια ζούμε με ψεύτικες ελπίδες, που αποδεικνύονται φρούδες, αφού ακόμη περιμένουμε του 

20.000 διορισμούς του Μπαλτά, του Φίλη και του Γαβρόγλου. Και μπορεί η Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ 

– ΑΝΕΛ) να μιλά για το τέλος των μνημονίων, όμως διορισμούς δε βλέπουμε, παρά τις 

περισσότερες από 30.000 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια και οι φόροι 

παραμένουν. Ο συνολικός αριθμός-μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά- ανέρχεται σε 19.480, εκ 

των οποίων 12.392 στην Πρωτοβάθμια , 3.988 στη Δευτεροβάθμια και 3.100 (ΕΕΠ&ΕΒΠ) στην 

Ειδική Εκπαίδευση. 

 

Στην Β΄  Αθήνας προσλήφθηκαν:  

 ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ08 ΠΕ91 ΠΕ11 ΠΕ79 

2017 17 28 46 34   

2018 99 35 56 41 5 4 

 

ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΠΕ60.50 ΠΕ61 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ19 ΠΕ32 

2017 47 2 17 2 4 1 3 2 2 

2018 70 24 7 

 

Παράλληλη ΠΕ70ΕΑΕ ΠΕ70.50 ΠΕ60.50 

2017 28 32 9 

2018 66 8 

 

Μετά και τις τοποθετήσεις όλων των διαθέσιμων ειδικοτήτων τα κενά σύμφωνα με τη 

Διεύθυνση Π.Ε. και τα οποία στάλθηκαν από τους αιρετούς στη ΔΟΕ, διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Κενά ΠΕ7

0 

ΠΕ6

0 

ΠΕ0

5 

ΠΕ0

6 

ΠΕ0

7 

ΠΕ0

8 

ΠΕ1

1 

ΠΕ7

9 

ΠΕ8

6 

ΠΕ9

1 

2017 +6 -5 0 0 -3 -25 0 +3 0 -11 

2018 0 0 0 0 0 -15 -10 -6 0 -10 

 

 



Θα πρέπει βέβαια να τονίσω πως τα πραγματικά κενά είναι σαφώς πολύ περισσότερα αφού 

δεν έχουν υπολογιστεί, όπως προτείνει ο κλάδος:  

α) ο ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης για κάθε δύο τμήματα ολοήμερου και να 

μην μετατρέπεται έτσι το ολοήμερο σε πρόγραμμα φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει 

και διαφορετικός δάσκαλος,  

β) οι απαραίτητες ενισχυτικές διδασκαλίες και φυσικά  

γ) οι τυχόν μακροχρόνιες άδειες των συναδέλφων-ισσών. 

 

Στην ειδική αγωγή μετά και τις προσλήψεις αναπληρωτών, τα κενά διαμορφώνονται ως 

εξής: 

Κενά ειδικής 

αγωγής 

Παράλληλες 

Δημοτικών 

Παράλληλες 

Νηπ/γείων 

Ειδικά ΔΣ και τμήματα 

ένταξης 

2017 244 19 - 

2018 170 20 - 

 

Και βέβαια αξίζει να αναφερθώ και στον τραγικά μικρό αριθμό των Παράλληλων 

Στηρίξεων που έστειλε μέχρι τώρα το Υπουργείο (66 από τις 190 εγκεκριμένες), όπως επίσης και 

στον τραγικό, απαράδεκτο και κατ’ εμέ ανεξήγητο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή κατένειμε τις 

Παράλληλες Στηρίξεις στις σχολικές μονάδες. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς 

σχολικές μονάδες με 5 ή ακόμη και με 8 εγκεκριμένες Παράλληλες Στηρίξεις δεν πήραν καμία και 

άλλες πήραν μέχρι και 3 Παράλληλες Στηρίξεις. Και βέβαια δεν υπάρχει και δεν πρέπει να 

υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ σχολείων. Οφείλει το Υπουργείο να προσλάβει όλο εκείνο το 

απαραίτητο προσωπικό για όλες τις παράλληλες στηρίξεις που τα ΚΕΔΔΥ έχουν αξιολογήσει και 

εγκρίνει. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να αφήνει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες χωρίς καμία ή χωρίς πλήρη υποστήριξη και βέβαια με τον τρόπο αυτό να περιορίζει 

και τις επιλογές των εκπαιδευτικούς. 

 

 

Για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών 

 

Πέρασαν ήδη δύο εβδομάδες, από 3 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018 για να ολοκληρωθούν από 

το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας μετά από πολλές ταλαιπωρίες και δυσκολίες, το μεγαλύτερο μέρος των 

υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (τοποθετήσεις υπεράριθμων, εκπαιδευτικών στη 

διάθεση, αποσπασμένων εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, αμοιβαίες αποσπάσεις, επανατοποθετήσεις και 

τοποθετήσεις αναπληρωτών). 

 

Από την πρώτη στιγμή, ως αιρετοί, ζητήσαμε να καθοριστούν οι κανόνες τους οποίους θα 

είχε το ΠΥΣΠΕ στη λειτουργία του. Η απάντηση από τη Δ/νση ήταν ότι τα κενά που 

ανακοινώθηκαν αφορούσαν όλες τις περιπτώσεις των σχολείων με πάνω από 12 ώρες και ότι 

μικρότερα κενά θα δοθούν σε 2η φάση σε όλους για συμπλήρωση ωραρίου. Τελικά τα κενά ΠΕ11 



βγήκαν εκ νέου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με λιγότερες από 12 ώρες, καθώς δεν έβγαιναν 

τα προγράμματα των σχολείων διαφορετικά. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι προτείναμε, ως 

αιρετοί, την πάγια θέση του κλάδου, δηλαδή να δημοσιοποιούνται όλα τα κενά, οι 

συνάδελφοι να δηλώνουν τις προτιμήσεις από το σύνολο των κενών και το ΠΥΣΠΕ να τους 

τοποθετεί σε όμορα σχολεία που τους εξυπηρετούν με βάση τα μόριά τους. 

   

Σε κάθε περίπτωση προσπαθήσαμε και διασφαλίσαμε με τη συνεχή πολύωρη παρουσία 

μας στο ΠΥΣΠΕ τη διαφάνεια και την ορθή τοποθέτηση με τα βάση μορίων και τα κοινωνικών 

κριτηρίων όλων των συναδέλφων. Όμως σε κάθε περίπτωση μας βρίσκει αντίθετους τα 

ασφυκτικά χρονική περιθώρια (της τάξης των λίγων ωρών κάθε φορά). Πάντως πιστεύω ότι οι 

εντατικοί ρυθμοί εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και των μελών του ΠΥΣΠΕ δεν 

αντικατοπτρίστηκαν στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι με τους ρυθμούς αυτούς και η δική μας  

Διεύθυνση Π.Ε. (Β’ Αθήνας) προσπάθησε να υπηρετήσει τη βασική επικοινωνιακή επιδίωξη του 

Υπουργείου ότι δηλαδή όλα είναι «καλά καμωμένα» τη μέρα του αγιασμού στα σχολεία. Σε κάθε 

περίπτωση η δική μας επιδίωξη και αγωνία θα έλεγα, είναι ο διορισμός όλων των 

εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις πρώτες βασικές ανάγκες για την εκκίνηση και μόνο των 

σχολείων μας με τρόπο δίκαιο, αξιοκρατικό και αμερόληπτο. 

 

Ως κλάδος με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων διεκδικούμε ΑΜΕΣΑ: 

• Μαζικούς Μόνιμους Διορισμούς ΟΛΩΝ των αναπληρωτών ΤΩΡΑ με βάση το πτυχίο και 

την προϋπηρεσία. 

• Να δίνονται στη δημοσιότητα όλα τα κενά για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων.  

• Οι τοποθετήσεις ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών με έγκριση του ΠΥΣΠΕ και όχι με απόφαση 

του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

• Οι ανάγκες σε Παράλληλη Στήριξη θα πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους, με πλήρη 

κάλυψη όλων των ωρών που χρειάζεται το κάθε παιδί, όπως προβλέπουν οι σχετικές 

γνωματεύσεις - εγκρίσεις και μάλιστα ονομαστικά για το  κάθε παιδί που την έχει ανάγκη. 

 

 

Πάντα στη διάθεσή σας 

Γεωργόπουλος Σωτήρης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Γεωργόπουλος Σωτήρης  

[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com] 

 

Αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας: Βλαχόπουλος Νίκος   

[τηλ. 6973826949 – mail: Vlachopoulosnikos70@gmail.com] 
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