
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  16  Μαΐου 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     16/05/18 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένης 2/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης 

Π.Ε.Β΄ Αθήνας» 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση Προϊσταμένης:  

α] στο 2ο Νηπιαγωγείο Πεύκης για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 τον κ. Παπαγόρα Δημήτριο  ΠΕ60  & 

β] στο 5ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των 

καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Λέρτα Κωνσταντίνα  ΠΕ60 . 

Η αριθμ. Φ.11.4/109/3737/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένου/ης 2/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «6ΟΛΓ4653ΠΣ-Λ7Ω».   

 

Β.    ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     16/05/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας των 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επτά  εκπαιδευτικών (ΠΕ70/5ου Δ.Σ. Βριλησσίων, ΠΕ70/5ου 

Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Πεντέλης, ΠΕ70/9ου Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/1ου Δ.Σ. 

Χολαργού, ΠΕ70/12ου Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ70/10ου Δ.Σ. Ηρακλείου). 

Η αριθμ. Φ.14.1/110/3738/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «66314653ΠΣ-ΛΣΜ». 

  

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 εννέα εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/7ου Δ.Σ. 

Αμαρουσίου, ΠΕ70/8ου Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/3ου Δ.Σ. Πεύκης, ΠΕ70/2ου Δ.Σ. 

Μεταμόρφωσης, ΠΕ70/3ου Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Χολαργού, ΠΕ70/4ου Δ.Σ. 

Πεύκης, ΠΕ79.01/7ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/6ου Δ.Σ. Βριλησσίων).   

Η αριθμ. Φ.14.1/111/3739/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΩΧΖ14653ΠΣ-ΧΙΟ». 
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ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας για μισθολογική  εξέλιξη» 

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

ημερομηνία υποβολής της αίτησης της, της προϋπηρεσίας μιας εκπαιδευτικού (ΠΕ11/6ου Ν. 

Ηρακλείου). 

Η αριθμ. Φ.11.1/112/3740/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της   Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για 

μισθολογική εξέλιξη» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «6ΨΜΨ4653ΠΣ-ΧΝΠ». 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας  σκοπεύει να εισηγηθεί  στο ΠΥΣΠΕ να μην δοθούν ως 

οργανικά κενά 54 οργανικές θέσεις Δασκάλων Π.Ε.70 στη Β΄ Αθήνας, που έμειναν κενές 

μετά τις μεταθέσεις, παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων στην τρέχουσα σχολική 

χρονιά, με το αιτιολογικό ότι δεν βρίσκει το ΦΕΚ σύστασής τους. Το θέμα τέθηκε και στην 

παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε την 10-5-2018. Αφού ο Δ/ντής Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας 

δέχτηκε τις εντονότατες διαμαρτυρίες των μελών των Δ. Σ. των Συλλόγων Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης 

Π.Ε. Αθήνας και των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας, σύμφωνα 

με τις οποίες συνεχίζεται και από αυτή την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το απαράδεκτο 

καθεστώς της συνεχούς μείωσης – κατάργησης των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών δια της 

διολισθήσεως και με προσχήματα που δεν στέκονται λογικά, αλλά και τη δήλωση των Συλλόγων 

Εκπ/κών Π.Ε. της Β΄ Αθήνας ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα προχωρήσουμε σε παράσταση 

διαμαρτυρίας προς το ΥΠΠΕΘ,  ο Δ/ντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας δήλωσε ότι το θέμα εξετάζεται και θα 

πράξει ανάλογα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, τόσο εγώ όσο και ο Βαρσόπουλος 

Βασίλης με κοινή στάση και άποψη, απαιτούμε η Δ/νση να προβεί στις ενέργειες εκείνες που 

θα διασφαλίσουν τις απολύτως απαραίτητες και καθόλα λειτουργικές οργανικές θέσεις, να 

μην προβεί σε ενέργειες που θα προκαλέσουν απρόβλεπτες συνέπειες στις επικείμενες 

τοποθετήσεις τις οποίες θα κάνει το ΠΥΣΠΕ τις προσεχείς μέρες και να εντείνει τις ενέργειές 

της προς όφελος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών 

δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. 

 

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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