
ενημέρωση 
του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παντελή Βαϊνά 

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  

για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 27/9 και τη διαδικασία που θα 
ακολουθήσει το ΠΥΣΠΕ για τις υπεραριθμίες και τις τοποθετήσεις 

δε θα νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας τις παρανομίες  
που έχουν γίνει 

 
Σήμερα Παρασκευή 27/9 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ (μετά από πολύ καιρό…) και 

ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό των διαδικασιών κρίσης υπεραριθμίας και 
τοποθετήσεων. Μετά τα πολλά ευτράπελα και τις παρανομίες των τελευταίων ημερών, 
κυρίως της διαδικασίας με την οποία δάσκαλοι χαρακτηρίστηκαν πλεονάζοντες και 
μετακινήθηκαν στην Περιφέρεια, αποφασίστηκε να γίνουν από δω και πέρα όλα με τον 
τρόπο που προβλέπεται, συγκεκριμένα : 

 Μέχρι τη Δευτέρα θα υπολογιστούν και θα ανακοινωθούν αριθμητικά 
οι υπεραριθμίες και τα κενά 

 Μετά τη Δευτέρα θα δοθεί προθεσμία για να γίνουν θετικές ή 
αρνητικές δηλώσεις υπεραριθμίας (δεν υπάρχει κανένας λόγος αν κάποιος δε 
θέλει να χρησιμοποιήσει την υπεραριθμία για να φύγει από το σχολείο του να 
κάνει θετική δήλωση) 

 Στη συνέχεια και περίπου στα μέσα της βδομάδας θα χαρακτηριστούν 
από το ΠΥΣΠΕ οι υπεράριθμοι και θα γίνει η τοποθέτησή τους  

 Τέλος θα γίνουν από το ΠΥΣΠΕ και από την αρχή οι τοποθετήσεις 
που έχουν γίνει έως τώρα προσωρινά από τη Δ/ντρια εκπαίδευσης ( ειδικά 
σχολεία. νηπιαγωγοί, ειδικότητες από μετάταξη κλπ) όπως και οι 
αποσπάσεις εντός  

Παρόλο που οι παραπάνω διαδικασίες είναι οι προβλεπόμενες και έπρεπε να 

έχουν γίνει από μέρες, εμείς δηλώνουμε πως δε θα συμμετέχουμε στις 
συγκεκριμένες διαδικασίες γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα 
νομιμοποιήσουμε την παράνομη μετακίνηση των 29 δασκάλων εκτός της Γ΄ 
Αθήνας. Είναι αλήθεια πως είναι νίκη των συλλόγων και των εκπαιδευτικών το ότι 

καταφέραμε από 81 «πλεονάζοντες» να φύγουν τελικά μόνο 29, η παρανομία όμως 
συνεχίζεται με την αυθαίρετη μετακίνηση των 29. Έχουμε πει από την αρχή πως η 
διαδικασία που χαρακτήρισε τους 81 δασκάλους ως υπεράριθμους και κατά συνέπεια 
έως πλεονάζοντες  έγινε για εκπαιδευτικούς με οργανική και χωρίς συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ. 
Η επιστροφή των περισσοτέρων από τους πλεονάζοντες δεν αποκαθιστά την 
παρανομία, ίσα ίσα που την κάνει ακόμα πιο έντονη γιατί οι 29 που τελικά έφυγαν 
επιλέχτηκαν με ένα αυθαίρετο κριτήριο (όσοι ήταν κάτω από 34,60 μόρια).  

Μετά από όλα αυτά και σε συνεννόηση με τους συλλόγους Π. Ε. της Γ΄ Αθήνας 
αποφασίσαμε να μην νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας τη διαδικασία. Θα είμαστε 
όμως στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές για να ελέγξουμε ότι θα γίνουν όλα σωστά. 

Ζητάμε να επιστρέψουν τώρα στη Γ΄ Αθήνας οι εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν σε 
άλλες Δ/νσεις  

                                                                          ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας 

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της  
                                                                                                                                                                     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)  
τηλ. 6976556513. http://vainasp.wordpress.com/    
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