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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Εξέταση αίτησης θεραπείας εκπαιδευτικού επί των πινάκων 

οριστικών τοποθετήσεων – μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2020 (α΄  β΄ φάση)».  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα και δεν κάνει δεκτή την 

αίτηση θεραπείας της εκπαιδευτικού Θ.Α. του Ε. κλάδου ΠΕ70-ΔασκάλωνΕιδικής 

Αγωγής για παραμονή της στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, διότι η 

εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε οριστικά με βάση τα υπάρχοντα κενά Ειδικής Αγωγής, 

τα μόρια μετάθεσής της και τη δήλωσή της, κατά τη Β΄ φάση των τοποθετήσεων 

Ειδικής Αγωγής έτους 2020, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητας Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Τροποποίηση της Πράξης 8/12-6-2020 ως προς την εισήγηση για τη 

λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, 

διδακτικού έτους 2020-2021».  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγήθηκε εκ νέου τη 

λειτουργία των παρακάτω νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας ως 

ακολούθως: 
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 Οι Αιρετοί εμμένουν με δήλωσή τους στην αναγκαιότητα γενναίας 

χρηματοδότησης για την λειτουργία της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής που είναι 

μια μεγάλη κατάκτηση του κλάδου και στην ανέγερση των απαραίτητων 

νηπιαγωγείων. Επίσης τόνισαν την αναγκαιότητα μόνιμων μαζικών διορισμών 

απαραίτητων για την κάλυψη των τεράστιων κενών, ώστε να γίνει πράξη η θέση του 

κλάδου για λειτουργία Νηπιαγωγείων με 15 παιδιά ανά τμήμα. Τέλος επεσήμαναν 

την ανάγκη δημιουργίας Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία για να 

υποστηρίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:«Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων 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 

τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς (ΠΕ06/Δ. Σχ. Φιλοθέης, ΠΕ70/1
ου

 Δ. Σχ. Χολαργού, 

ΠΕ60/1
ου

 Ν. Μελισσίων & ΠΕ60/ Ν. Εκάλης). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Γνωμοδότηση για τη 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 έξι (6) εκπαιδευτικούς 

(ΠΕ70/1
ου

 Δ. Σχ. Πεντέλης, ΠΕ79.01/9
ου

 Δ. Σχ. Νέας Ιωνίας, ΠΕ11/11
ου

 Δ. Σχ. 

Αμαρουσίου, ΠΕ70/Δ-ντής 6
ου

 Δ. Σχ. Κηφισιάς, ΠΕ60/6
ου

 Ν. Ηρακλείου, ΠΕ60/ 

αναπληρώτριας). 

 

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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