
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  22  Ιουνίου 2018 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     22/06/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επι των πινάκων τοποθέτησης – μετάθεσης 

εκπαιδευτικών Π.Ε. (α΄- β΄- γ΄΄  φάση), έτους 2018». 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και: 

Α. Δεν κάνει δεκτή την αίτηση της κ. Β. Ε. εκπ/κού κλάδου Π.Ε. 70 - Δασκάλων της 

Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ως κατά νόμο αβάσιμη διότι, έχει ήδη τοποθετηθεί με οργανική θέση 

σύμφωνα με τη δήλωσή της κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2017 – 2018. 

  Β. Δεν κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας της κ. Μ. Μ. εκπ/κού κλάδου Π.Ε. 60 - 

Νηπιαγωγών της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ως κατά νόμο αβάσιμη διότι, η εκπ/κός που 

κατέλαβε τη σχολική μονάδα που επικαλείται στην αίτησή της είχε κριθεί ως ειδική 

κατηγορία και στη συγκεκριμένη περίπτωση τοποθετείται οριστικά σε σχολική μονάδα κατά 

προτεραιότητα  συγκρινόμενη μόνο με εκπ/κούς που έχουν επίσης υπαχθεί στις ειδικές 

κατηγορίες. 

Γ. Δεν κάνει δεκτή τη νέα αίτηση – δήλωση της κ. Μ. Ι. εκπ/κού κλάδου Π.Ε. 60 - 

Νηπιαγωγών της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ως κατά νόμο αβάσιμη διότι, έχει ήδη τοποθετηθεί 

με οργανική θέση σύμφωνα με τη δήλωσή της κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2017 – 

2018 και η οριστική τοποθέτηση της κ. Μ. Μ. δεν αλλάζει. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εξέταση ενστάσεων και αίτησης  - ένστασης εκπ/κών Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας επί 

του πίνακα με τα στοιχεία και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μεταθέσεων Δ/νσης 

Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, έτους 2017 - 2018». 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και: 

Α. Δεν κάνει δεκτές τις ενστάσεις επτά (7) εκπ/κών ΠΕ 05 – Γαλλικής Γλώσσας, που 

βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας από μετάταξη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4172/2013, ως κατά νόμο αβάσιμες, διότι έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα 

στην υπηρεσία μας. 
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  Β. Δεν κάνει δεκτή την αίτηση - ένστασης της κ. Χ. Μ. εκπ/κού κλάδου Π.Ε. 05, η οποία 

μετατάχτηκε και τέθηκε στη διάθεση της Δ/νσής μας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4172/2013, για επανυπολογισμό των μορίων σπουδάζοντος 2ου τέκνου, όπως αυτά 

ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης κατά τη διαδικασία μεταθέσεων – τοποθετήσεων 

εκπ/κών Π.Ε. έτους 2017 – 2018, ως κατά νόμο αβάσιμη, διότι η αίτηση – ένσταση 

υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στην υπηρεσία.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση τροποποίησης Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας σε ότι αφορά την 

κατανομή οργανικής θέσης μεταταγμένων εκπ/κών κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικής 

Γλώσσας, σε σχολική μονάδα της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και τροποποιεί την αριθμ. 18/23-8-2017 Πράξη του σε 

ότι αφορά την κατανομή οργανικής θέσης μεταταγμένων εκπ/κών κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής 

Γλώσσας της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας στο 2ο Δημ. Σχ. Ν. Πεντέλης (1 θέση ΠΕ05) από 

ορθογραφικό λάθος και να δοθεί η συγκεκριμένη θέση στο 2ο Δημ. Σχ. Πεντέλης. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

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

 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας του 

διδακτορικού και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δύο  εκπαιδευτικών και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους (ΠΕ86/ Διάθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/14ου 

Δ.Σ. Νέας Ιωνίας). 

Η αριθμ. Φ.14.1/230/5217/22-6-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: 

«Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α.: 

«6ΝΩΜ4653ΠΣ-Λ3Α». 

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτή ομόφωνα την αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή πέραν του ωραρίου εργασίας με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η 

ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της σε έναν εκπαιδευτικό (ΠΕ11/11ου Δ.Σ. Αμαρουσίου).   

Η αριθμ. Φ.14.1/231/5218/22-6-2018 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. : «68Ψ24653ΠΣ-Φ35». 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A9%CE%9C4653%CE%A0%CE%A3-%CE%9B3%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A824653%CE%A0%CE%A3-%CE%A635?inline=true


  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Για ενημέρωσή σας σας κοινοποιείται η εγκύκλιος σχετικά με τον προγραμματισμό 

ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς. 

Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναγκαία προϋπόθεση είναι η 

ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη 

του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών.  

Προς τούτο παρακαλούμε όπως: 

1. Με βάση τις εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο, καθορίζονται τα τμήματα για το 

σχολικό έτος 2018 - 19. Επίσης ενδεχόμενη έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ και  

ΕΠΑΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για το λόγο αυτό 

καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνουν 

ολιγομελή τμήματα που ανήκουν στη δική τους αρμοδιότητα και να έχουν εκδώσει τις 

σχετικές αποφάσεις μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα 

πρέπει να έχουν αποστείλει την πρότασή τους για την ενδεχόμενη επιπλέον και κατά 

παρέκκλιση έγκριση ολιγομελών τμημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε αφού εξετασθούν 

να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου νέες κατ’ εξαίρεση υπουργικές αποφάσεις περί ολιγομελών 

τμημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές - μετεγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 

Σεπτέμβριο γίνονται σε υπάρχοντα και εγκεκριμένα (στην περίπτωση των ολιγομελών) να 

λειτουργήσουν τμήματα. 

2. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία 

της παρ. 1, να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των 

εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ανακοινωθούν τα 

κενά, με παράλληλη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση 

τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που 

βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κ.λ.π. μέχρι τέλος 

Ιουλίου. 

3.  Στη συνέχεια, στις 3/9, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολείων να συνεδριάσουν για την 

κατανομή των τμημάτων, την ανάθεση μαθημάτων καθώς και την διαπίστωση των κενών 

και των λειτουργικών υπεραριθμιών – πλεονασμάτων, τα οποία πρέπει να αποστείλουν 

αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, τα οποία συνεδριάζουν εκ 

νέου για την εκτίμηση των λειτουργικών κενών και των λειτουργικών πλεονασμάτων και τα 



οποία θα καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΥΔ & my school) του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 5/9 στις 15:00.  

4.  Οι τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί σε κενά που 

έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 3/9/18 και των 

υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 5/9/18. 

5. Όταν κρίνεται απαραίτητο και με ευθύνη του οικείου ΠΔΕ πραγματοποιούνται οι κοινές 

συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ προκειμένου ν’ αποφανθούν για την συμπλήρωση του 

διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

• Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 

(235 Α’) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 

4386/2016 (83 Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159Α’).  

• Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 

4203/2013 (235Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ.5 του άρθρου 33 του ν. 

4386/2016 (83Α) και την παρ. 8 του άρθ. 10 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), καθώς και 

των άρθρων 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). 

 

  

 

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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