
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  05  Ιουλίου 2018 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     05/07/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Συμπληρωματικές και υποχρεωτικές οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ05 – ΠΕ86 Γενικής Αγωγής (β́ – γ ́ φάση ) - Επαναπροσδιορισμός 

κενών οργανικών θέσεων, έτους 2018». 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και: 

Α. Προτείνει την  οριστική τοποθέτηση (β΄ φάση) των παρακάτω εκπαιδευτικών,  κλάδων 

ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ86 – Πληροφορικής, σύμφωνα με την αίτηση – 

δήλωσή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και την υποχρεωτική τοποθέτηση                      

(γ΄ φάση) των παρακάτω εκπαιδευτικών,  κλάδου ΠΕ86 – Πληροφορικής, με βάση τις 

ανάγκες της υπηρεσίας, στην έναντι εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα, ως 

ακολούθως:  

 

mailto:georgsot@gmail.com


 

 

  Β. Διαπιστώνει ότι, μετά το πέρας της διαδικασίας των μεταθέσεων – τοποθετήσεων 

έτους 2017 – 2018, δεν υπάρχουν οργανικά κενά ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής σε 

σχολικές μονάδες αρμοδιότητα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας και παραμένουν στη 

διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας  οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «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 αίτησής της, της προϋπηρεσίας μιας εκπαιδευτικού (ΠΕ70/5ου Δ. 

Σ. Βριλησσίων). 

Η αριθμ. Φ.11.1/143/5983/5-7-2018 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. : «6ΞΝ44653ΠΣ-Β9Χ».  

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΝ44653ΠΣ-Β9Χ?inline=true


 

ΘΕΜΑ 3ο: Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β  ́

Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη». 

Α. Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα προτείνει την αναγνώριση για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, 

από την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, της προϋπηρεσίας τριών 

εκπαιδευτικών (ΠΕ70/5ου Δ.Σ. Κηφισιάς, ΠΕ70/4ου Δ.Σ. Πεύκης & ΠΕ06/11ου Δ.Σ. Νέας 

Ιωνίας). 

Η αριθμ. Φ.11.1/144/5984/5-7-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: 

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

για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : 

«ΩΣΚΕ4653ΠΣ-74Ξ».  

 

  Β. Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα δεν κάνει δεκτή την αίτηση για αναγνώριση για βαθμολογική 

ένταξη και εξέλιξη της προϋπηρεσίας μιας εκπαιδευτικού (ΠΕ70/2ου Δ.Σ. Βριλησσίων), 

διότι η εν λόγω προϋπηρεσία δεν είναι συναφής με τον βασικό τίτλο με τον οποίο 

διορίστηκε και υπηρετεί στο Δημόσιο η εκπαιδευτικός. 

 

 

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

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας του 

Διδακτορικού & των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους 

και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τεσσάρων εκπαιδευτικών 

(Διδακτορικό Τίτλο ΠΕ70/18ου Δ.Σ. Αμαρουσίου – Μεταπτυχιακό Τίτλο ΠΕ79 - 

Μουσικής/Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/2ου Δ.Σ. Πεντέλης & ΠΕ70/1ου Δ.Σ. 

Λυκόβρυσης). 

Η αριθμ. Φ.14.1/145/5985/5-7-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: 

«Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικού και Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

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

«ΩΜΛΖ4653ΠΣ-Η6Κ».  

 

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

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ προτείνει ομόφωνα να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

πέραν του ωραρίου εργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της 

υπηρεσίας τους σε δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ11/ Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας & ΠΕ70/1ου Δ.Σ. 

Μελισσίων).   

Η αριθμ. Φ.14.1/146/5986/5-7-2018 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. : «Ω1Ν44653ΠΣ-ΒΕΠ». 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΚΕ4653ΠΣ-74Ξ?inline=true
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  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Για ενημέρωσή σας σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με την αριθμ. 15 / 5-7-2018  Πράξη                      

του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, τους πίνακες Συμπληρωματικών και Υποχρεωτικών Οριστικών 

Τοποθετήσεων (β΄- γ΄  φάση) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας και                         

ΠΕ86 - Πληροφορικής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας.  

Σε περίπτωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί αυτών, μπορείτε να υποβάλετε                            

αίτηση θεραπείας τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 15 του Π.Δ. 50/96,                                     

από την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018  έως  και  την  Τετάρτη  11 Ιουλίου 2018.  

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω e-mail στο mixanografisidipevath@gmail.com.  

 

• Πίνακες τοποθετήσεων 

 

 

 

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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