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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ   19/05/2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Υπαγωγή εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για 

μετάθεση – τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., έτους 2020».  

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και εντάσσει οκτώ (8) εκπαιδευτικούς στις 

ειδικές κατηγορίες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, 

όπως ισχύει, για το έτος 2020. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύνταξη και οριστικοποίηση πινάκων κενών οργανικών θέσεων κλάδων 

ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ 

Αθήνας για τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (45 /τ. Γ ́/8-9-1996) καθώς 

και όλων των άλλων ειδικοτήτων, για τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός 

Π.Υ.Σ.Π.Ε., έτους 2020».  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και συντάσσει πίνακες κενών οργανικών 

θέσεων Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60  Γενικής  και  Ειδικής  Αγωγής,         

έτους 2020, προκειμένου να κληθούν από σήμερα Τρίτη 19-5-2020 μέχρι και την 

Πέμπτη 21-5-2020 και ώρα 15:00 μ.μ., όσοι εκπαιδευτικοί κατά τα παρελθόντα έτη είχαν 

κριθεί ως οργανικά υπεράριθμοι λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεις – 

υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων) και τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές θέσεις, καθώς 

και όσοι από τους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη δυνατό να 

τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, αποκλειστικά και μόνο για τη 

σχολική μονάδα από την οποία κρίθηκαν υπεράριθμοι, εφόσον το επιθυμούν και με την 

προϋπόθεση ότι υφίσταται οργανικό κενό στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

 

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

Β ́ Αθήνας για μισθολογική εξέλιξη» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για μισθολογική 

εξέλιξη της προϋπηρεσίας μιας (1) εκπαιδευτικού και από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής της (ΠΕ11/6ου Δ. Σχ. Βριλησσίων). 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Β ́ Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για 

βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, από την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού 

συμβουλίου, της προϋπηρεσίας μιας (1) εκπαιδευτικού (ΠΕ11/6ου Δ. Σχ. Βριλησσίων). 

ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση, ως προς τη συνάφεια, αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου, για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, 

εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας» 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε ότι ο αδιάσπαστος τίτλος 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, μιας (1) εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας, είναι συναφής με το αντικείμενο απασχόλησής της και για βαθμολογική ένταξη 

και εξέλιξη, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της (ΠΕ79.01/4ου Δ. Σχ. Αγίας 

Παρασκευής). 

ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών 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 δύο (2) 

εκπαιδευτικούς (ΠΕ08/αναπληρώτρια & ΠΕ70/6ου Δ. Σχ. Αγίας Παρασκευής). 

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 

αμοιβή σε εκπαιδευτικό της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας» 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε 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 μία (1) εκπαιδευτικό (ΠΕ86/ 

αποσπασμένη από το ΠΥΣΔΕ Πειραιά) 

 

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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