
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ    03  Απριλίου 2019 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     03/04/19 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος των Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης –Πεύκης αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα της Διευθύντριας του Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου και της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης - Πεύκης 

για τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται 

στο σχετικό έγγραφο, των εν λόγω σχολικών μονάδων για το σχολικό  έτος  2018 – 2019.   

          Συγκεκριμένα, ορίζεται για το υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα ως ώρα έναρξης των 

μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου η 08:30 και ώρα λήξης των μαθημάτων του 

Δημοτικού η 13:30.  

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση διάθεσης -τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε Υπηρεσίες Διοίκησης κατόπιν 

αλλαγής καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά σύμφωνα με Ιατρική 

Γνωμάτευση, για το διδακτικό έτος 2018-2019 ».  

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε να διατεθεί – τοποθετηθεί η  παρακάτω  

εκπαιδευτικός σε υπηρεσίες Διοίκησης της εκπαίδευσης, κατόπιν αλλαγής καθηκόντων από 

εκπαιδευτικά σε διοικητικά, σύμφωνα με τη Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής, από 03-04-2019 μέχρι 21-06-2019, ως εξής: 

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

1 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΥ  

ΜΑΡΙΑ 
 ΠΕ70 6

ο
 Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6

ο
 Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

(Γραμματειακή Υποστ.) 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 :«Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β  ́

Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη». 

 

 

mailto:georgsot@gmail.com


Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την αναγνώριση, για βαθμολογική ένταξη & εξέλιξη, από 

την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, της προϋπηρεσίας δύο (2) 

εκπαιδευτικών: (ΠΕ60/12
ου

 Ν. Νέας Ιωνίας, ΠΕ60/23
ου

 Ν. Νέας Ιωνίας). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Γνωμοδότηση για τη 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 οκτώ εκπαιδευτικούς (αναπληρώτριας ΠΕ91.01, ΠΕ70 Ε.Α.Ε./Τ.Ε. 11
ου

 Δ.Σ. 

Αμαρουσίου, αναπληρώτριας ΠΕ60, ΠΕ70/5
ου

 Δ.Σ. Χολαργού, αναπληρώτριας ΠΕ70, 

αναπληρώτριας ΠΕ70, ΠΕ70/9
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ70 Ε.Α.Ε./Τ.Ε 1
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου).   

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακού τίτλου σποδών εκπαιδευτικών της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας». 

 

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την αναγνώριση συνάφειας του 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους, σε επτά 

αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς (αναπληρώτριας ΠΕ70.50 Ε.Α.Ε., αναπληρώτριας ΠΕ06, 

αναπληρώτριας ΠΕ70, αναπληρωτή ΠΕ70, αναπληρώτριας ΠΕ70 Ε.Α.Ε., αναπληρώτριας 

ΠΕ70, αναπληρώτριας ΠΕ71 Ε.Α.Ε.). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2018-2019». 

 

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

ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, της προϋπηρεσίας τεσσάρων (4) προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αναπληρώτριας ΠΕ06, αναπληρώτριας ΠΕ60, αναπληρώτριας 

ΠΕ11, 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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