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1. Γνωμοδότηση για συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου 

Το συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε να αναγνωρίσει και στις 10 

περιπτώσεις των συναδέλφων, τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου. Στη 

συναδέλφισσα Π.Δ ΠΕ20 (5ο Αλίμου), εκκρεμεί η κατάθεση του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

2. Πρόταση έγκρισης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (άρθρο 31 

του Ν.3528/2007) 

Το συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε την έγκριση άσκησης ιδιωτικού έργου 

και στους 4 (ΠΕ11 5/17 Δ.Σ Καλλιθέας, ΠΕ70 4Ο Δ.Σ Ταύρου, ΠΕ60 Ειδικό 

Αργυρούπολης, ΠΕ60 Ειδικό Αργυρούπολης) εκπαιδευτικούς, που είχαν 

αιτηθεί. 

3. Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για 

βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη 

Έγιναν δεκτά ομόφωνα, τα αιτήματα και των 6 συναδέλφων (4 ΠΕ11, 1ΠΕ16 

και 1ΠΕ19),  για βαθμολογική - μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλια από το ΓΛΚ και 

169228/Ε2/12.10.2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας) 

4. Πρόταση  για ανάθεση κατ΄οίκον διδασκαλίας 

Εγκρίνεται η διδασκαλία για μαθητή του 16ου Δ.Σ Γλυφάδας και αναμένεται 

προκήρυξη της θέσης 

5. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ.. 

προηγούμενο πυσπε 

Η πρόταση τροποποίησης τοποθέτησης της εκπαιδευτικού Σ.Α ΠΕ60 για το 

1ο Ειδικό Αγίου Δημητρίου έγινε δεκτή. 

Πρόταση προσδιορισμού οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού 

Π.Ε  (εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ 26986/Ε1/15.2.2018) 

Η συζήτηση αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση στις 26.2.2108 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 26.2.2018 με θέμα Πρόταση 

προσδιορισμού οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π.Ε  

(εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ 26986/Ε1/15.2.2018), απείχαμε από τη 

διαδικασία και οι 2 αιρετοί, παραμένοντας ως ακροατές, στη συνεδρίαση 

και καταθέτοντας δήλωση μη συμμετοχής μας, την οποία και σας την 

παραθέτουμε. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 

Εμείς οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Δ΄Αθήνας, Γεωργία 

Μούκα και Στρατής Χατζηδημητρίου, δηλώνουμε τη διαφωνία μας με την 

επιχειρούμενη από τη διοίκηση πρόταση καταγραφής της οργανικής 

σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης.  

Απέχουμε από τη διαδικασία αλλά παραμένουμε, παρακολουθούμε και 

καταγράφουμε τις εκτιμήσεις του ΠΥΣΠΕ με στόχο να ενημερώσουμε τους 

συναδέλφους μας και καλούμε και το κάθε μέλος προσωπικά,  να αρνηθεί 

να νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία για τους παρακάτω λόγους: 

 το υπουργείο, για άλλη μια χρονιά υποβαθμίζει την τοποθέτηση των 

Συμβουλίων, σε απλή "γνώμη"  και ταυτόχρονα καλεί το Διευθυντή 

Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσει τον προσδιορισμό των οργανικών 

κενών με αριθμητικά δεδομένα και εκτιμήσεις που βασίζονται στην 

Υπ. Απόφαση για το νέο τύπο Ολοήμερου Σχολείου (όχι θέση 

υπεύθυνου εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο)   

 όλη η εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζει πως τα κενά αποτυπώνονται 

κυρίως μέσα από τις ανάγκες λειτουργίας ενός σχολείου (πόσοι 

εκπαιδευτικοί εργάστηκαν, πόσες θέσεις δεν καλύφθησαν) 
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 η συγκεκριμένη εκτίμηση μόνο με ποσοτικά δεδομένα της λειτουργίας 

των σχολείων, εντάσσεται σε ένα γενικότερο τεχνοκρατικό 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό και έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις του 

κλάδου (αναλογία 20 μαθητές προς 1 δάσκαλο, ένας/μία δάσκαλος/α 

σε κάθε τμήμα ένταξης…) 

 οι συγκεκριμένοι προσδιορισμοί με αριθμητικά δεδομένα είναι το 

"προεόρτιο" για την  πιστή εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη δημόσια 

εκπαίδευση και την εργασία των εκπαιδευτικών καθώς δημιουργούν 

τις προϋποθέσεις ώστε να δικαιολογηθεί σε πρώτη φάση η απόρριψη 

των αιτήσεων μετάθεσης, των αιτήσεων απόσπασης και των 

μηδενικών διορισμών. Η συνέχεια θα αφορά τις πλασματικές 

υπεραριθμίες και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις 

 σε όποιες περιπτώσεις δηλώνονται μηδενικά κενά αυτόματα κλείνει η 

περίπτωση των μεταθέσεων, στενεύουν τα όρια των αποσπάσεων 

και ξεχνιούνται οι επιπλέον οργανικές θέσεις και οι διορισμοί 

 οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (ΠΕ32, ΠΕΡ07, ΠΕ08. ΠΕο5, ΠΕ19-20) που 

ανήκουν οργανικά στη διεύθυνση αλλά χωρίς οργανική θέση, 

καταχωρούνται πλασματικά ως να κατέχουν οργανική θέση. 

Πρακτική, όπου βολεύει το Υπουργείο, το οποίο αν και οφείλει άμεσα 

να προβεί στην απόδοση ονομαστικά των οργανικά θέσεων στα 

σχολεία, δεν το κάνει 

Το υπουργείο και οι κυβερνήσεις μπορούν να εφαρμόζουν τις μνημονιακές 

κατευθύνσεις, οι αιρετοί όμως δεν μπορούν να συντάσσονται με αυτές τις 

πολιτικές γιατί δεν υπηρετούν την κυβέρνηση αλλά τους εργαζόμενους. 

Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του 

εκπαιδευτικού κινήματος: 

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα  
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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 

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 

 

 

Συναδελφικά Αγωνιστικά Συντροφικά  

 

Γεωργία Μούκα 

Αιρετή Δ΄ Αθήνας  

εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο 

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

Τηλέφωνο: 6932177611, 2109422847 

Mail: argiromouka2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:argiromouka2@gmail.com


4o ΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΥΣΠΕ 22/2/2018 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΚΑ 

ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ 

Πίνακας προτεινόμενος από τη Δ΄Δ/νση οργανικών θέσεων και 

οργανικά ανηκόντων με πλεόνασμα-έλλειμμα 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓ. 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΥΣΠΕ 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1515 1474 -40 0 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 319 316 -3 -3 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ 152 158 6 0 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ 120 175 55 0 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 71 70 -1 -1 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ Τ.Ε 96 91 -5 -5 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 30 20 -10 -10 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Τ.Ε 13 6 -7 -7 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. 3 2 -1 -1 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔ. 4 4 0 0 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ 39 38 -1 3 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 19 19 0 0 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 71 71 0 0 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 9 0 0 

ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗΣ 1 1 0 0 

ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ 

ΠΕ60 

2 3 1 0 

ΣΜΕΑΕ ΚΩΦ.ΠΕ70 12 10 -2 -2 

ΣΜΕΑΕ ΤΥΦΛΩΝ 

ΠΕ60 

1 1 0 0 

ΣΜΕΑΕ ΤΥΦΛΩΝ 

ΠΕ70 

12 12 0 0 

ΣΜΕΑΕ ΤΥΦΛΩΝ- 

ΚΩΦΩΝ ΠΕ70 

1 1 0 0 

 


