ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΠΥΣΠΕ 20 Σεπτεμβρίου 2018
Γεωργόπουλος Σωτήρης
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com]

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,
Στο ΠΥΠΣΕ την Πέμπτη 20/9/2018 παραβρέθηκε από πλευράς της ΔΑΚΕ/ΠΕ ο
αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας
Vlachopoulosnikos70@gmail.com].

Βλαχόπουλος Νίκος [τηλ. 6973826949 – mail:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

20/09/18

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση διάθεσης - τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες Διοίκησης
κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά σύμφωνα με
Ιατρικές Γνωματεύσεις, για το διδακτικό έτος 2018-2019».
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε να διατεθούν οκτώ εκπαιδευτικοί σε
υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε
διοικητικά, σύμφωνα με τις Γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από
20-09-2018 μέχρι 21-06-2019 (ΠΕ70/6ου Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας,
ΠΕ70/3ου Δ.Σ. Μεταμόρφωσης, ΠΕ70/5ου Δ.Σ. Μεταμόρφωσης, ΠΕ70/6ου Δ.Σ. Κηφισιάς,
ΠΕ11/1ου Δ.Σ. Χολαργού, ΠΕ70/4ου Δ.Σ. Νέου ψυχικού, ΠΕ70/14ου Δ.Σ. Χαλανδρίου).
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος του
παραρτήματος 251 ΓΝΑ του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας».
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και έκανε δεκτό το αίτημα των γονέων του
παραρτήματος 251 ΓΝΑ του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Π.Ε. Β΄ Αθήνας για τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος
του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως ώρα έναρξης
η 7:00 π.μ. και ώρα λήξης η 15:00 μ.μ., σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των ενόπλων
Δυνάμεων και λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας των γονέων και κηδεμόνων των νηπίων
στο Νοσοκομείο.
ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση αμοιβαίας μετακίνησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄
Αθήνας για το διδακτικό έτος 2018 – 2019».
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε να μετακινηθούν αμοιβαία, οι παρακάτω
εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-7 – Γερμανικής Γλώσσας από σχολείο σε σχολείο (σε ό,τι αφορά

τις σχολικές μονάδες συμπλήρωσης ωραρίου), σύμφωνα με την αίτησή τους και μέχρι τη
λήξη του διδακτικού έτους 2018 – 2019, ως εξής:
α/α

1

2

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΆΔΟΣ

ΑΠΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ07

6ο+7ο+3ο+9ο Δ.Σ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο+3ο+14ο Δ.Σ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Συμπλήρωση ωραρίου)

(Συμπλήρωση ωραρίου)

1ο+3ο+14ο Δ.Σ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Συμπλήρωση ωραρίου)

6ο+7ο+3ο+9ο Δ.Σ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Συμπλήρωση ωραρίου)

ΖΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ07

ΘΕΜΑ 4ο: «Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄
Αθήνας».
Από τις 35 ενστάσεις που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, κάποιες έγιναν
δεκτές, κάποιες απορρίφθηκαν γιατί είχε ήδη επιλυθεί το αίτημα ή γιατί αφορούσαν την ίδια
τη διαδικασία τοποθετήσεων ή γιατί έθεταν θέμα μερικής διάθεσης ωρών στη Δ/θμια, η οποία
όμως δεν έγινε δεκτή. Κάποιες τέθηκαν σε διαδικασία επανεξέτασης. Σε μία περίπτωση
αιτήματος τοποθέτησης από Γενική Αγωγή σε Ειδική, το ΠΥΣΠΕ πρότεινε να
πραγματοποιηθεί σχετική προκήρυξη θέσεων.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων συνεχίζεται και για το λόγω αυτό η τοποθέτησή
μου θα πάρει την τελική της μορφή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄
Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη».
Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για βαθμολογική ένταξη & εξέλιξη, από
την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, της προϋπηρεσίας τεσσάρων
εκπαιδευτικών (ΠΕ06/11ου Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ11/7ου Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ06/3ου Δ.Σ. Πεύκης,
ΠΕ60/11ου Ν. Αγίας Παρασκευής).
ΘΕΜΑ 6ο: « Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄
Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη »
Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για μισθολογική εξέλιξη της
προϋπηρεσίας τριών εκπαιδευτικών και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
(ΠΕ06/11ου Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ11/7ου Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ11/13ου Δ.Σ. Χαλανδρίου).
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση για τη 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 έξι εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/2ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας,

ΠΕ11/18ου Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ71/1ου Ειδικό Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ79.01/18ου Δ.Σ.
Αμαρουσίου, ΠΕ70/Δ/ντή 2ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/Δ/ντριας 8ου Δ.Σ. Αμαρουσίου).

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]

