
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΠΕ  26  Φεβρουαρίου 2018 

 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

  Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     26/02/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής, κατά κλάδο, της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 

 

Το ΠΥΣΠΕ γνωμοδότησε & εισηγήθηκε τον πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού 

προσωπικού Γενικής & Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, 

χωριστά για Δασκάλους, Νηπιαγωγούς & Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων κατά κλάδο, έτους 

2018.  

Οι δύο Αιρετοί του ΠΥΣΠΕ κατέθεσαν κείμενο με τις θέσεις που υποστήριξαν, σύμφωνα 

και με τις θέσεις του κλάδου, εκφράζοντας τις διαφωνίες τους για το προσδιορισμό των 

λειτουργικών κενών, ως εξής:  

Α] Συμφωνούμε με την κάλυψη όλων των οργανικών κενών που υπάρχουν στα σχολεία 

της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας. 

Β] Διαφωνούμε με τον προσδιορισμό των λειτουργικό κενών στα σχολεία της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας, διότι δεν έχουν γίνει οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης, καθώς 

επίσης και των μαθητών και των τμημάτων του ολοήμερου προγράμματος. 

Γ] Ζητάμε την ίδρυση όλων των οργανικών θέσεων ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία της 

Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

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

 

 Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές ομόφωνα τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή πέραν του ωραρίου εργασίας σε τέσσερις εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/7
ου

 Δ.Σ. 

Αμαρουσίου, ΠΕ60/10
ου

 Ν. Αμαρουσίου, ΠΕ08/Δ.Σ. Νέας Πεντέλης, ΠΕ70/6
ου

 Δ.Σ. Αγίας 

Παρασκευής).  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

 

mailto:georgsot@gmail.com


Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας των 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επτά εκπαιδευτικών (ΠΕ70/1
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, 

ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. Βριλησσίων, ΠΕ70/7
ου

-8
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ70/3
ου

 Δ.Σ. Παπάγου, 

ΠΕ70/16
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ60/2
ου

 Ν. Ηρακλείου, ΠΕ70/9
ου 

Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής). 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη» 

 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για μισθολογική εξέλιξη και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, της προϋπηρεσίας επτά προσωρινών αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών (ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. Βριλησσίων, ΠΕ70/9
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ60/16
ου

 Ν. 

Αμαρουσίου, ΠΕ60/2
ου

 Δ.Σ. Πεντέλης, ΠΕ60/2
ου

 Ν. Ηρακλείου, ΠΕ60/1
ου

 Ν. Κηφισιάς, 

ΠΕ70/9
ου 

Δ.Σ. Χαλανδρίου). 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη» 

 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για μισθολογική εξέλιξη και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, της προϋπηρεσίας της εκπαιδευτικού ΠΕ11/Διάθεση 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη». 

 Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση για βαθμολογική ένταξη και  εξέλιξη, από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, της εκπαιδευτικού ΠΕ11/Διάθεση Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας. 

 

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις, οι διορισμοί είναι μηδενικοί και ο 

αριθμός των αναπληρωτών είναι σχεδόν στάσιμος. 

Το αίτημα για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ & Μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, είναι αναγκαίο και 

ρεαλιστικό! 

Η λύση για να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε αυτή την οργανωμένη και καλά 

σχεδιασμένη επίθεση που δεχόμαστε όλοι στα εργασιακά μας είναι μία και βρίσκεται στην 

οργανωμένη πάλη μέσα στα σωματεία μας, στον αγώνα μαζί με όλους τους συναδέλφους. Να μην 



πέσουμε στη λογική του διαίρει και βασίλευε. Όλοι μαζί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μπορούμε να 

κερδίσουμε αυτή τη μάχη! 

 

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!  

Άμεσο – μόνιμο διορισμό όλων των συμβασιούχων συναδέλφων.  

 

 Εδώ και τώρα εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών!  

 

Κινητοποίηση την Παρασκευή 2 Μαρτίου 13:00 με μαζική συμμετοχή στο Υπ. Παιδείας. 

 

  ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΜΕΣΑ 

 

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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