
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  12  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     12/07/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) επί των πινάκων τοποθέτησης 

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

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και: 

Α. Δεν κάνει δεκτές τις από 22-6-2018 ενστάσεις δύο (2) εκπαιδευτικών [Α.Σ. & Μ.Δ.] 

κλάδου Π.Ε.05, επί του πίνακα με τα στοιχεία και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μεταθέσεων 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας έτους 2017-2018 και για επανυπολογισμό των μορίων οριστικής 

τοποθέτησης τους, ως κατά νόμο αβάσιμες, διότι υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα. 

  Β. Δεν κάνει δεκτές τις από 2-7-2018 ενστάσεις τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών [Γ.Ι., 

Μ.Α.,Ν.Ε. & Ρ.Π.] κλάδου Π.Ε.05 κατά της αριθμ. 14/27-6-2018 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ 

Αθήνας, ως προς τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των μονάδων οριστικής τοποθέτησής 

των, ως κατά νόμο αβάσιμες διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του Π.Δ. 

50/1996 (ΦΕΚ45/τ.Α΄/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζει 

αιτήσεις των ενδιαφερομένων – οι οποίες δεν αποτελούν ένσταση - που αναφέρονται στη 

διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων στις αποφάσεις των Συμβουλίων οι οποίες 

αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εξέταση αιτήσεων - δηλώσεων για τοποθέτηση σε οργανική θέση εκπαιδευτικών 

αποσπασμένων σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού σύμφωνα με το                                          

ν. 4547/2018» 

Το ΠΥΣΠΕ διαπίστωσε ομόφωνα ότι οι οργανικές θέσεις των Νηπιαγωγείων Φιλοθέης & 

10ου Κηφισιάς έχουν καλυφθεί, κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2017-2018, με μετάθεση 

– τοποθέτηση άλλων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί Ρ.Μ. & 

Τ.Β. κλάδου ΠΕ60, παραμένουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως 

υπεράριθμοι. 

 

 

 

 

 

mailto:georgsot@gmail.com


 

ΘΕΜΑ 3ο: «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 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής της και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, μιας εκπαιδευτικού (ΠΕ70/9ου Δ.Σ. Αγίας 

Παρασκευής). 

Η αριθμ. Φ.14.1/152/6104/12-7-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα  : 

«Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «7ΣΣΦ4653ΠΣ-Ε0Σ». 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικό 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 (ΠΕ70-Δ/ντρια/ 4ου Δ.Σ. Πεύκης & ΠΕ70/6ου Δ.Σ. 

Αγίας Παρασκευής).   

Η αριθμ. Φ.14.1/153/6105/12-7-2018 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. : «6ΑΟΣ4653ΠΣ-ΥΝ5». 

 

 

 

 

 

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] 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%A3%CE%A64653%CE%A0%CE%A3-%CE%950%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9F%CE%A34653%CE%A0%CE%A3-%CE%A5%CE%9D5?inline=true
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