
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νο 19 

του τακτικού αιρετού μέλους Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας 

Βασίλη Βαρσόπουλου billvarso@yahoo.com 

και του αναπλ. αιρετού μέλους Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας  

Κατερίνας Δημοπούλου katdimo@yahoo.gr 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  

ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ          18/4/18 

Την Τετάρτη 16 Μάη 2018 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

1) Η αριθμ. Φ.14.1/110/3738/16-5-2018 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. : «66314653ΠΣ-ΛΣΜ». 

2)  Η αριθμ. Φ.14.1/111/3739/16-5-2018 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. : «ΩΧΖ14653ΠΣ-ΧΙΟ». 

3) Η αριθμ. Φ.11.1/112/3740/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: «Αναγνώριση 

προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της   Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη» αναρτήθηκε στη 

διαύγεια με Α.Δ.Α. : «6ΨΜΨ4653ΠΣ-ΧΝΠ». 

4) Η αριθμ. Φ.17.2/113/3741/16-5-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: «Αναγνώριση 

συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης» αναρτήθηκε στη 

διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΩΛΖ74653ΠΣ-Υ3Η». 

5) Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη συνεδρίαση στις 16-5-2018 του Διευρυμένου Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας ως 

Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης δημοσιεύτηκε η αριθμ. Φ.11.4/109/3737/16-5-2018 Απόφαση 

του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου/ης 2/θ Νηπιαγωγείων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας», η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : 

«6ΟΛΓ4653ΠΣ-Λ7Ω». 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας  σκοπεύει να εισηγηθεί  στο ΠΥΣΠΕ να μην δοθούν ως οργανικά κενά 54 

οργανικές θέσεις Δασκάλων Π.Ε.70 στη Β΄ Αθήνας, που έμειναν κενές μετά τις μεταθέσεις, παραιτήσεις 

και συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων στην τρέχουσα σχολική χρονιά, με το αιτιολογικό ότι δεν βρίσκει το 

ΦΕΚ σύστασής τους. Το θέμα τέθηκε και στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε την 10-5-2018. Αφού ο 

Δ/ντής Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας δέχτηκε τις εντονότατες διαμαρτυρίες των μελών των Δ. Σ. των Συλλόγων 

Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας και των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας, 

σύμφωνα με τις οποίες συνεχίζεται και από αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το απαράδεκτο καθεστώς 

της συνεχούς μείωσης – κατάργησης των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών δια της διολισθήσεως και 

με προσχήματα που δεν στέκονται λογικά, αλλά και τη δήλωση των Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε. της  Β΄  

Αθήνας ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το ΥΠΠΕΘ,  ο 

Δ/ντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας δήλωσε ότι το θέμα εξετάζεται και θα πράξει ανάλογα με την κείμενη νομοθεσία.   
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Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο ΠΥΣΠΕ απαιτούμε η Δ/νση να προβεί στις ενέργειες εκείνες που θα 

διασφαλίσουν τις απολύτως απαραίτητες και καθόλα λειτουργικές οργανικές θέσεις, να μην προβεί σε 

ενέργειες που θα προκαλέσουν απρόβλεπτες συνέπειες στις επικείμενες τοποθετήσεις τις οποίες θα 

κάνει το ΠΥΣΠΕ τις προσεχείς μέρες και να εντείνει τις ενέργειές της προς όφελος των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Βασίλης Βαρσόπουλος 

Τηλ.: 6976899879  

Email: billvarso@yahoo.com 

Αναπληρωματική αιρετή Β΄ Αθήνας: Κατερίνα Δημοπούλου  

Τηλ.: 6907040366 

ΕMail: katdimo@yahoo.gr  
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