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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ   07/05/2020 

 

 

ΘΕΜΑ 1
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 2019-2020».  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία και προτείνει την αναγνώριση για 

μισθολογική εξέλιξη και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της, της 

προϋπηρεσίας τεσσάρων (4) προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών 

(ΠΕ06/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΠΕ05/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, 

ΠΕ60/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΠΕ70/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού).   

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικού τίτλου 

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 και του Διδακτορικού τίτλου σπουδών με το 

αντικείμενο απασχόλησής τους και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, σε 

είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικούς [δεκατεσσάτων (14) αναπληρωτριών εκπαιδευτικών 

ΠΕ70, μιας (1) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ60 & επτά (7) μονίμων εκπαιδευτικών 

- ΠΕ70/4
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ06/9
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής, ΠΕ79.01/16
ου

 Δ.Σ. 

Χαλανδρίου, ΠΕ70/4
ου

 Δ.Σ. Βριλησσίων, ΠΕ60/3
ου

 Ν. Αμαρουσίου, ΠΕ70/18
ου

 Δ.Σ. 

Αμαρουσίου, ΠΕ70/6
ου

 Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής].  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

σε εκπαιδευτικούς 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 δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς 

(ΠΕ70/11
ου

 Δ.Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ91.01/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, ΠΕ70/11
ου

 Δ.Σ. 
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Αμαρουσίου, ΠΕ91.01/12
ου

 Δ. Σ. Χαλανδρίου, ΠΕ07/αποσπασμένης εκπαιδευτικού από 

ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, ΠΕ70/2
ου

 Δ.Σ. Ηρακλείου (Τ.Ε.), ΠΕ60/αναπληρώτριας 

εκπαιδευτικού, ΠΕ79.01/4
ου

 Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ86/αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, 

ΠΕ79.01/9
ου

 Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ06/7
ου

 Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ70/Δ.Σ. Φιλοθέης, 

ΠΕ70/8
ου

 Δ.Σ. Αμαρουσίου, ΠΕ70/6
ου

 Δ.Σ. Ηρακλείου). 

 

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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