
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΠΕ  26  Μαρτίου 2018 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

  Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     26/03/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές ομόφωνα τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή πέραν του ωραρίου εργασίας σε οκτώ εκπαιδευτικούς (ΠΕ60/9ου Ν. Αγίας 

Παρασκευής, ΠΕ70/7ου Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/2ου Δ.Σ.. Κηφισιάς, ΠΕ19/Διάθεση ΠΥΣΠΕ 

Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/9ου Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ05/Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/11ου Δ.Σ. 

Αμαρουσίου, Δ/ντη/3ου Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής).   

Η αριθμ. Φ.14.1/64/2304/26-3-2018 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. : «722Ο4653ΠΣ-ΗΗΩ». 

 

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

Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας των 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τεσσάρων εκπαιδευτικών (ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Χολαργού, 

ΠΕ70/4ου & 12ου Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ60/10ου Ν. Αμαρουσίου, ΠΕ70/Δ.Σ. Διαπολιτισμικής 

Εκπ/σης Αλσούπολης). 

Η αριθμ. Φ.14.1/65/2305/26-3-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΩΔΧΧ4653ΠΣ-6Ο6» 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

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

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για μισθολογική εξέλιξη και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, της προϋπηρεσίας τεσσάρων προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Χολαργού, ΠΕ70/4ου–12ου Δ.Σ. Ηρακλείου, 

ΠΕ70/1ου Δ.Σ. Βριλησσίων, ΠΕ60/1ου Ν. Κηφισιάς). 

Η αριθμ. Φ.11.1/66/2306/26-3-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη προσωρινών αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών της   Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2017-2018» 

αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΨΨ5Μ4653ΠΣ-ΚΥΠ». 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση τροποποίησης προσωρινής τοποθέτησης / απόσπασης – απόσπαση 

εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίησης προσωρινής τοποθέτησης / 

απόσπασης – απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας:  

 

Ως αιρετός εξέφρασα την επιφύλαξή μου δηλώνοντας ότι: 

Α] με βάση την πληροφόρησή μου δεν υπήρξαν ενστάσεις εκ μέρους των μετακινούμενων 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την τοποθέτησή τους & 

Β] πρέπει πάντα σε κάθε φάση κάλυψης κενών να αναρτώνται όλων τα κενά που 

υπάρχουν, ώστε οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν την προτίμηση τους με βάση το σύνολο των 

υπαρχόντων κενών. 

Η αριθμ. Φ.17.2/66α/2306α/26-3-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης / απόσπασης – απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

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

«6ΡΗ04653ΠΣ-ΚΦ3»  

 

ΘΕΜΑ 5ο: ««Πρόταση  διάθεσης - τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε Υπηρεσίες Διοίκησης  

κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά σύμφωνα με Ιατρική 

Γνωμάτευση» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να προτείνει τη διάθεση – τοποθέτηση σε Υπηρεσίες Διοίκησης  

κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά σύμφωνα, με Ιατρική 

Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από 4-2-2018 μέχρι 21-6-2018 

εκπ/κού ΠΕ60/ Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας. 

Η αριθμ. Φ.17.2/68/2308/26-3-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΩΩΝΛ4653ΠΣ-ΛΩ7». 

 

 

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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