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Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     18/09/2019 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας  εκπαιδευτικού   της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄  

Αθήνας  ως εκπαιδευτική  για  μείωση  ωραρίου.» 

  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και δεν αναγνωρίζει ως εκπαιδευτική, για μείωση 

ωραρίου, την προϋπηρεσία μιας εκπαιδευτικού ΠΕ70-Δασκάλων του 5
ου

 Δημοτικό Σχολείο 

Βριλησσίων που πρόσφερε:  

α) ως δασκάλα στη Δημοτική Επιχείρηση Βριλησσίων (03/01/2000 – 26/06/2002) και  

β) ως δασκάλα στο 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου μέσω της Δημοτική Επιχείρηση 

Αμαρουσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  (10/09/1998 – 15/06/1999) 

διότι δεν υπήρξε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις παραπάνω περιπτώσεις 

τοποθέτηση της εκπαιδευτικού μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  εκπαιδευτικών  

της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.» 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση 

συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους και από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. 

Πεύκης, ΠΕ60/10
ου

 Ν. Κηφισιάς, ΠΕ60/1
ου

 Ν. Παπάγου, ΠΕ60/3
ου

 Ν. Μελισσίων, ΠΕ06/Διάθεση 

ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «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 δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/3
ου

 Δ.Σ. Νέου Ψυχικού, ΠΕ70/9
ου

 

Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ05/2
ου

 Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ70 Ε.Α.Ε./Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ11 Ε.Α.Ε./ 

Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ70 Ε.Α.Ε./ Δ/ντρια Ειδικού Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/1
ου

 Δ.Σ. 

Πεντέλης, ΠΕ70/ Δ/ντή 2
ου

 Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/ Δ/ντρια 8
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, 

αναπληρώτριας ΠΕ70 Ε.Α.Ε., ΠΕ11/3
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ60/3
ου

 Ν. Χαλανδρίου, 

αναπληρώτριας ΠΕ11, ΠΕ70/6
ου

 Δ.Σ. Ηρακλείου).   
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ΘΕΜΑ 4
ο
: (έκτακτο) «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων για τοποθετήσεις / 

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

 Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και δεν έκανε δεκτές τις αιτήσεις θεραπείας και ενστάσεις 

εννέα (9) εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά την προσωρινή τους τοποθέτηση και τη συμπλήρωση 

ωραρίου, ως κατά νόμο αβάσιμες.  

Οι Αιρετοί κατέθεσαν δήλωση τονίζοντας ότι οι τοποθετήσεις / συμπληρώσεις ωραρίου 

γίνονται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης. 

 

  

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] 

mailto:georgsot@gmail.com
mailto:Vlachopoulosnikos70@gmail.com

