
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  15 Ιανουαρίου 2019 

 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     15/01/2019 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Τροποποίηση Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε., ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικού, 

λόγω αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε Διοικητικά» 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε την τροποποίηση την Πράξης του ΠΥΣΠΕ 

Β΄ Αθήνας με αρ. 33/6-12-2018 ως προς την τοποθέτηση της εν λόγω εκπαιδευτικού και να 

διατεθεί – τοποθετηθεί η  παρακάτω  εκπαιδευτικός σε σχολική μονάδα, για γραμματειακή 

υποστήριξη, κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά σύμφωνα με τη 

Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από 15-1-2019, ως εξής: 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1 ΡΕΝΤΕΛΟΥ 

ΧΑΡΟΥΛΑ 

 ΠΕ60 Α΄ ΠΥΣΠΕ  ΑΘΗΝΑΣ 
1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(Γραμματειακή Υποστ.) 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικό 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 εννιά εκπαιδευτικούς (ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70.50/6
ου

 Δ.Σ. 

Μεταμόρφωσης, ΠΕ70/11
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ79.01/5
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ11/4
ου

 Δ.Σ. 

Κηφισιάς, ΠΕ11/9
ου

 Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/ Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, 

ΠΕ11/1
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, & ΠΕ70/ Δ/ντή 3
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου).   

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «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 (ΠΕ60/9
ου

 Ν. Χαλανδρίου, 

ΠΕ70Ε.Α.Ε/10
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70Ε.Α.Ε./8
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ71/4
ου

 Δ.Σ. 

Ηρακλείου). 

mailto:georgsot@gmail.com


Συνάδελφοι-ισσες, 

 

Ευχόμαστε σε όλους το 2019 να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία, αγάπη, χαμόγελα και με 

επιτυχίες για τους στόχους που θέτει ο καθένας μας.  

Αρχίζοντας μια νέα θητεία στο ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ για τη διετία 2019-2020 η ΔΑΚΕ ΠΕ 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για τη στήριξη του ψηφοδελτίου της. 

Αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες που μας αναλογούν από την τιμητική επιλογή μας θα 

συνεχίσουμε την προσπάθεια, να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των συναδέλφων και του 

κλάδου με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια κι αίσθημα ευθύνης. Θα είμαστε πάντα παρόντες 

και θα συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες εκπροσώπησης των συναδέλφων με ισονομία, 

δικαιοσύνη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών, χωρίς διακρίσεις, 

ανταποκρινόμενοι στο ρόλο και την αποστολή που ορίζει η θεσμική εκπροσώπηση των αιρετών 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ένα σχολείο που να υπηρετεί τις 

σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Έναν αγώνα που πρέπει δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι για να 

κερδίσει ο κλάδος και το δημόσιο σχολείο.  

 

ΠΥΣΠΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ 

Α. Τακτικά μέλη 

1. Ανδρώνης Αθανάσιος, κλ. ΠΕ70, Διευθυντής της Δ/νσης ΠΕ Β΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος.  

2. Σκριβάνου Ιωάννα, κλ. ΠΕ70, του 12
ου

 Δημ. Σχολείου Χαλανδρίου, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Καχρίλα Θεοδώρα, κλ. ΠΕ70, του 3
ου

 Δημ. Σχολείου Αμαρουσίου. 

4. Γεωργόπουλος Σωτήριος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 6
ου

 Δημ. Σχ. Βριλησσίων, ως αιρετό 

μέλος                     

5. Σαρδέλης Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, του 1
ου

 Δημ. Σχολείου Ν. Ερυθραίας, ως αιρετό μέλος 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα 

1. Παπαγιάννη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ70, Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΠΕ Β΄ 

Αθήνας 

2. Τζήκα Αναστασία, κλ. ΠΕ70, του 5
ου

 Δημ. Σχολείου Χολαργού. 

3. Αλβανός Δούκας, κλ. ΠΕ70, του 1
ου

 Δημ. Σχολείου Αμαρουσίου. 

4. Βλαχόπουλος Νικόλαος, κλ.ΠΕ70, Δ/ντής του 3
ου

 Δημ. Σχολείου Μεταμόρφωσης, ως 

αναπληρωματικό αιρετό μέλος 

5. Λιάκου Κωνσταντίνα, κλ. ΠΕ60, του 2
ου

 Νηπ. Μεταμόρφωσης, ως αναπληρωματικό 

αιρετό μέλος 

 

Εκπρόσωποι ειδικών περιπτώσεων 

 

Ι. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας 

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.): 

Α. Τακτικά μέλη 

1. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.02, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα-Γείτονα» 



2. Χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία». 

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα 

1. Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «Γεννάδειος Σχολή». 

2. Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ιόνιος Σχολή». 

 

II. Επιπλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο εν λόγω Συμβούλιο, όταν 

κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ως εξής: 

A. Τακτικά μέλη 

1. Λιούμπη Παρασκευή, κλ. ΠΕ11, Συντονίστρια εκπ/κού έργου, του 2
ου

 ΠΕΚΕΣ Αττικής. 

2. Τζώρτζης Θεόφιλος, κλ. ΠΕ70,  του 5
ου

 Δημ. Σχολείου Βριλησσίων, εκπ/κός με 15ετή 

υπηρεσία. 

B. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα 

1. Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια εκπ/κού έργου, του 2
ου

 ΠΕΚΕΣ Αττικής 

2. Κιργινάς Σωτήριος, κλ. ΠΕ70,  του 11
ου

 Δημ. Σχολείου Ν. Ιωνίας, εκπ/κός με 15ετή 

υπηρεσίας 

 

Γραμματέας ορίζεται η Βαλαλή Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που 

υπηρετεί στη Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας, με αναπληρώτριά της την Βλάμη Αγγελική, ειδικότητας ΔΕ 

Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στη Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας. 

 

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω Συμβουλίου είναι διετής, 

αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου του 2019 και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου του 2020. 

 

 

Συνάδελφοι-ισσες, 

 

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις, οι διορισμοί είναι μηδενικοί. Το 

αίτημα για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ & Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που 

εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό! 

 

Ο κλάδος αγωνίζεται επί σειρά πολλών ετών και επί όλων των κυβερνήσεων και των 

πολιτικών της αδιοριστίας, διεκδικώντας χιλιάδες μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που έχει 

ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση. Η δημοσιοποίηση και κατάθεση της πρόταση του Υπουργείου 

Παιδείας για το σύστημα διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών, μας βρίσκει εντελώς 

αντίθετους και απαιτούμε την άμεση απόσυρσή της, αφού ουσιαστικά απαξιώνει την προϋπηρεσία 

και το πτυχίο και οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι τίτλων και προσόντων με όρους ανισότητας. 

 



Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση» δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και περιφρόνηση των 

αναπληρωτών, που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης στις εσχατιές της χώρας. 

 

Απαιτούμε την απόσυρση της τροπολογίας για τους διορισμούς. 

 

Λέμε ΟΧΙ στην απαξίωση του πτυχίου των εκπαιδευτικών, στη μη προσμέτρηση                              

ολόκληρης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. 

 

Λέμε όχι στην ανεργία χιλιάδων συναδέλφων μας. 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΜΑΖΙΚΟΙ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΜΕΣΑ 

 

 

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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