ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νο 25
του τακτικού αιρετού μέλους Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Βασίλη Βαρσόπουλου billvarso@yahoo.com
και του αναπλ. αιρετού μέλους Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Κατερίνας Δημοπούλου katdimo@yahoo.gr
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 16/11/2018 (ενστάσεις - τοποθέτηση υποδιευθυντών/
αναπληρωτριών διευθυντριών νηπιαγωγείων - αποτελέσματα εκλογών αιρετών)

Τη Δευτέρα 12-11-2018 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών»
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει δεκτές τις ενστάσεις δύο (2) εκπαιδευτικών –
υποψήφιων υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας κλάδου ΠΕ70
του 1ου & 4ου Δ.Σ. Μελισσίων, ως κατά νόμο αβάσιμες.

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, έτους 2018»
Ως ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ διεκδικούμε:
 Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς
(με οποιαδήποτε σχέση εργασίας). Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και
αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για ΟΛΑ τα ζητήματα του
σχολείου και της διδασκαλίας.
 Συντονιστή/διευθυντή εκλεγμένο-η από το Σύλλογο Διδασκόντων, ανακλητό, χωρίς
προνόμια, με ορισμένη θητεία. Ίσος μεταξύ ίσων, ο οποίος θα εκπροσωπεί το Σύλλογο
προς τα έξω και θα λογοδοτεί στο Σύλλογο. Υποδιευθυντής/βοηθός Συντονιστής εκ
περιτροπής εκλεγμένος-η με κριτήριο τα χρόνια υπηρεσίας.
Το ΠΥΣΠΕ ξεκινώντας τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος αποφάσισε τον λεπτομερή
έλεγχο όλων των αιτήσεων, ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις της
υπουργικής απόφασης Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-201 (ΦΕΚ 4412/τ.Β /3-10-2018), καθώς
και τον καθορισμό ενιαίων κριτηρίων για όλες τις περιπτώσεις των σχολικών μονάδων που
έπρεπε να γίνει τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντή ως εξής:
Στην περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση, η
οποία διατυπώθηκε σε συνεδρίαση και καταγράφηκε με πρακτικό, το ΠΥΣΠΕ μετά από έλεγχο
των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος (δηλ. οι υποψήφιοι να κατέχουν οργανική θέση, να
καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή, να διαθέτουν πιστοποιητικά
επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. & οκτώ ( ) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες)
τις έκανε όλες δεκτές.

Στην περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου δεν κατέθεσε συγκεκριμένη
πρόταση το ΠΥΣΠΕ έκανε έλεγχο των προϋποθέσεων όλων των υποψηφίων κάθε σχολικής
μονάδας και αποφάσισε να γίνει επιλογή των Υποδιευθυντών με βάση το Βιογραφικό Σημείωμα
των υποψηφίων, συνεκτιμώντας α. την επιστημονική τους συγκρότηση (Τίτλοι Σπουδών), β. τα
έτη συνολικής υπηρεσίας & γ. τη διοικητική εμπειρία.
Οι Αιρετοί καταθέσαμε Δήλωση, σύμφωνα με την οποία εκφράσαμε την άποψή μας και τη
διαφωνία μας για δύο (2) βασικά θέματα επί της όλης διαδικασίας, θεωρώντας την ελλιπή,
άδικη και προβληματική. Ζητήσαμε να γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των περιπτώσεων, με
στόχο να μη διαπράξει το ΠΥΣΠΕ καμία άδικη κρίση σε βάρος συναδέλφων. Με τη διαφωνία μας
υποστηρίξαμε ότι:
1. Η απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018 για μας, είναι αντιδημοκρατική
και απαράδεκτη, αφού:
A. εξαιρεί και αποκλείει από το σώμα του συλλόγου διδασκόντων τους αναπληρωτές ή
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, μειώνοντας το κυρίαρχο όργανο του σχολείου μόνο στο μέρος
των μονίμων και
B. δεν καθορίζει ούτε τον τρόπο αλλά ούτε τη διαδικασία με την οποία ο σύλλογος διδασκόντων
θα πρέπει να καταλήξει στην όποια πρότασή του για τον υποδιευθυντή προς το ΠΥΣΠΕ.
2. Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας όφειλε, εφαρμόζοντας την απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-201 , να διεξάγει τον απαραίτητο έλεγχο για να διαπιστώσει:
α) ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τους υποψήφιους και β) να αποκλείσει
εκείνες τις υποψηφιότητες που δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία και όχι να αναθέσει τις αρμοδιότητες αυτές στους συλλόγους
διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
Στη συνέχεια το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να συνεχιστεί η διαδικασία με τις προϋποθέσεις που
αποφασίστηκαν. Καταθέσαμε τη διαφωνία μας ως ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και
παραμείναμε στη διαδικασία για τον έλεγχο της νομιμότητας και μόνο. Αφού ολοκληρώθηκε, το
ΠΥΣΠΕ κατά πλειοψηφία πρότεινε την τοποθέτηση στη θέση των Υποδιευθυντών Σχολικών
μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας τους παρακάτω
εκπαιδευτικούς για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία λήγει στις 31-7-2020 ως ακολούθως
(πατήστε ctrl και κάντε κλικ για να ανοίξουν οι πίνακες)
Πίνακας τοποθετήσεων Υποδιευθυντών Α'
Πίνακας τοποθετήσεων Υποδιευθυντών Β'

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση ορισμού αναπληρώτριας Διευθύντριας σε λειτουργικά 4/θ
Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, προσωρινά για το σχολικό έτος 20182019»
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τον ορισμό των με θητεία Προϊσταμένων των
Νηπιαγωγείων 15ου Χαλανδρίου (ΜΠΙΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60) & 16ου Χαλανδρίου (ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60) ως αναπληρώτριες Διευθύντριες αντίστοιχα των λειτουργικά 4/θ Νηπιαγωγείων
τους προσωρινά για το σχολικό έτος 201 – 2019.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ευχαριστούμε όλους τους/τις συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Το
αποτέλεσμα των εκλογών, που μας κατατάσσει στην τρίτη θέση (παρά την αύξηση σε ψήφους),
χωρίς εκπροσώπηση στο ΠΥΣΠΕ, δείχνει ότι σημαντικό μέρος των συναδέλφων αναγνωρίζει στο
λόγο και τις πράξεις μας ένα κομμάτι του εαυτού του και ότι εκπροσωπήσαμε με αξιοπρέπεια
την μαχόμενη εκπαίδευση (και) από τη θέση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας την
προηγούμενη διετία.
Γνωρίζουμε ότι οι εκλογές (οι όποιες εκλογές) αν και σημαίνουν πολλά δεν μπορούν να κρίνουν
από μόνες τους τα πιο σημαντικά. Ο καθημερινός μορφωτικός αγώνας στα σχολεία, οι
συλλογικοί αγώνες στην απεργία και τη διαδήλωση και η συμμετοχή στη ζωή του σωματείου
μπορούν να στηρίξουν το δημόσιο - δημοκρατικό σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του. Οι
εκπρόσωποι και οι αιρετοί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους αγώνες αυτούς. Μπορούν
ίσως να τους εκφράσουν. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο μέτρο των δυνάμεων μας.
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ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ
ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών -Το
ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Βασίλης Βαρσόπουλος
Τηλ.: 6976 99 79
Email: billvarso@yahoo.com
Αναπληρωματική αιρετή Β΄ Αθήνας: Κατερίνα Δημοπούλου
Τηλ.: 6907040366
ΕMail: katdimo@yahoo.gr
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