
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ   Β΄  ΑΘΗΝΑΣ    06  Ιουνίου 2019 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ  Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     06/06/2019 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών οργανικά υπεραρίθμων παρελθόντων 

ετών – Επαναπροσδιορισμός (οριστικοποίηση) των οργανικών θέσεων κλάδων   

ΠΕ70 – ΠΕ60 Γενικής & Ειδικής Αγωγής Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 

Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, έτους 2019»  

 

 Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και επαναπροσδιόρισε (οριστικοποίησε) τις κενές θέσεις 

κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Σχολικών 

Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, έτους 2019, προκειμένου να κληθούν όσοι 

εκπαιδευτικοί έχουν κριθεί υπεράριθμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 εδ. γ) 

του Ν.57/2018 (Α΄, 102) να συμπληρώσουν συγκεκριμένα σχολεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την Πέμπτη 6-6-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τους πίνακες 

που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄  Αθήνας, 

(http://dipe-v-

ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7667:7667&catid=2&Itemid=101) 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικού 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και δεν κάνει δεκτή αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ05 – 

Γαλλικής Γλώσσας, του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, για 

αναγνώριση για μισθολογικής εξέλιξη της προϋπηρεσίας που πρόσφερε ως μισθωτή 

καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας με μειωμένο ωράριο (10 ώρες εβδομαδιαία) σε ιδιωτικό 

Σχολείο της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΑΓ. ΙΩΣΗΦ» για το 

χρονικό διάστημα 1-9-1992 μέχρι 31-8-2008 (σύμφωνα με τη βεβαίωση του Ιδιωτικού Σχολείου 

και τα ένσημα), διότι η εκπαιδευτικός δεν έχει προσκομίσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 

Α] Απόφαση Πρόσληψης στο Ιδιωτικό Σχολείο της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΙΩΣΗΦ 

«ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΑΓ. ΙΩΣΗΦ» και 

Β] Πράξη του αρμόδιου φορέα λύσης της σύμβασης εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και 

της εκπαιδευτικού (απόλυση ή παραίτηση)  
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ΘΕΜΑ 3
ο
: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Β ́ Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη». 

 

Α. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για μισθολογική 

εξέλιξη της προϋπηρεσίας δύο (2) εκπαιδευτικών και από την ημερομηνία της αίτησής τους 

(ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής/ Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής/ Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πεύκης – Λυκόβρυσης) 

Β. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και δεν κάνει δεκτή την αίτηση μιας (1) 

εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής/ 9
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας  για 

αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη που πρόσφερε ως Στέλεχος – Συνεντευκτής 

Εθελοντών και ως Στέλεχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αγωνιστικού Τομέα Γυμναστικής, διότι ο 

φορέας απασχόλησης σήμερα, με τη μορφή που υφίσταται, δεν υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 &11 παρ.  του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τΑ΄/16-12-

2015), όπως ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β  ́

Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη». 

 

Α. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για βαθμολογική 

ένταξη και εξέλιξη, από την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, της προϋπηρεσίας 

μιας εκπαιδευτικού ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής της Διάθεσης της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας και ενός 

εκπαιδευτικού ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων 

Πεύκης – Λυκόβρυσης. Σε ότι αφορά τη δεύτερη προϋπηρεσία του δεύτερου εκπαιδευτικού το 

ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν αναγνωρίζεται διότι δεν είναι συναφής με το 

αντικείμενο στο οποίο απασχολείται ο εκπαιδευτικός. 

Β. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν αναγνωρίζεται για βαθμολογική ένταξη και 

εξέλιξη η προϋπηρεσία εκπαιδευτικού ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής του 9
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. 

Ιωνίας διότι δεν είναι συναφής με το αντικείμενο στο οποίο απασχολείται ο εκπαιδευτικός. 

  

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

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

   

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει 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 εννιά (9) εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/4
ου

 Δ.Σ. Πεύκης, ΠΕ70 

Ε.Α.Ε./1
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/1
ου

 Δ.Σ. Χολαργού, ΠΕ06/4
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, 



ΠΕ11/Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/1
ου

 Δ.Σ. Πεύκης, ΠΕ11/14
ου

 Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ11/15
ου

 

Δ.Σ. Ν. Ιωνίας, ΠΕ70/9
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου).   

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων 

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

   

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση 

συνάφειας των Διδακτορικών και των  Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τεσσάρων (4) 

εκπαιδευτικών (ΠΕ70/4
ου

 Δ.Σ. Μελισσίων, αναπληρώτριας ΠΕ70, αναπληρωτή ΠΕ08, 

αναπληρώτριας ΠΕ70). 

 

 

 

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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