
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΠΕ  16  Φεβρουαρίου 2018 

 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

 

  Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     16/02/18 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένης 2/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Β ́ Αθήνας » 

 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση Προϊσταμένης:  

α] στο Νηπιαγωγείο Εκάλης από 9-2-2018 και μέχρι την επάνοδο της με θητεία 

Προϊσταμένης την κα. Αναγνωστάκη Ερασμία  ΠΕ60  & 

β] στο 3ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου από 29-1-2018 και μέχρι την επάνοδο της με θητεία 

Προϊσταμένης την κα. Κυνηγαλάκη Μαρία - Ελένη  ΠΕ60. 

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

Το Υπουργείο στα πλαίσια της πολιτικής περικοπών και εξοικονόμησης πόρων και επειδή 

χρησιμοποιεί πλέον κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού [ΕΣΠΑ τέλος……] για τις 

προσλήψεις αναπληρωτών ακολουθεί από 1-1-2018 στις τοποθετήσεις αναπληρωτών τα δεδομένα 

που πηγάζουν από το myschool, πράγμα που επικαλέστηκε και ο Περιφερειακός Δ/ντής στην 

Παράσταση Διαμαρτυρία  [5-2-2018] των Συλλόγων Π.Ε. και Γονέων.  

Έτσι για τη Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας φαίνονται πλεονάσματα ωρών εκπαιδευτικών σε όλες τις 

ειδικότητες, πλην των Π.Ε. 70 & Π.Ε. 60.  

Συγκεκριμένα δείχνει πλεόνασμα σε:  

Π.Ε.05             άθροισμα ωρών  6  εκπ/κών, 

Π.Ε.06             άθροισμα ωρών  7 εκπ/κών, 

Π.Ε.07             άθροισμα ωρών  2 εκπ/κών, 

Π.Ε.08             άθροισμα ωρών  2 εκπ/κών, 

Π.Ε.11             άθροισμα ωρών  7 εκπ/κών, 

Π.Ε.16             άθροισμα ωρών  9 εκπ/κών, 

Π.Ε.19-20           άθροισμα ωρών  3 εκπ/κών, 

Π.Ε.32             άθροισμα ωρών  2 εκπ/κών. 
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Με βάση αυτά τα δεδομένα, την προηγούμενη εβδομάδα που έγιναν προσλήψεις 

αναπληρωτών, παρόλο που είχαν αιτηθεί εκ μέρους της Δ/νσης συγκεκριμένες προσλήψεις 

εκπ/κών ειδικοτήτων πλην των Π.Ε.70 & Π.Ε.60, ανακοινώθηκαν προσλήψεις εκπ/κών στη 

Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας 11 εκπ/κών Π.Ε.70 & 5 εκπ/κών Π.Ε.60. Όμως παρουσιάστηκαν 8 ΠΕ70 

& 2 ΠΕ60 και έτσι η Δ/νση ζήτησε την τοποθέτηση τουλάχιστον ακόμη 3 ΠΕ70 & 3 ΠΕ60 

ΑΜΕΣΑ γιατί βέβαια ακόμη υπάρχουν σχολεία της Δ/νσης μας με μεγάλες ανάγκες σε ώρες 

εκπ/κών και στο πρωινό πρόγραμμα και στο ολοήμερο [Νέα Ιωνία & Αγία Παρασκευή]. 

Πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη για ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ που για οκτώ χρόνια δεν γίνονται στην εκπαίδευση. Ακόμη είναι ανάγκη να 

σταματήσει πια η πολιτική της μιζέριας και του “τρεις το λάδι τρεις το ξίδι…….” στην 

εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν κάθε διεύθυνση να μην έχει έναν αριθμό εκπ/κών σε ΑΜΕΣΗ 

διάθεση για να μπορεί να καλύψει τις συνεχείς ανάγκες [ασθένειας, κλπ] που παρουσιάζονται στα 

σχολεία μας, με αποτέλεσμα να μένουν τάξεις χωρίς εκπ/κό για βδομάδες και να είμαστε 

αναγκασμένοι να περιμένουμε πότε και αν το ΥΠΠΕΘ θα αποφασίσει να προσλάβει εκπ/κούς.  

  

  ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΜΕΣΑ 

 

Πάντα στη διάθεσή σας 

Γεωργόπουλος Σωτήρης 

 

 

 

 

 

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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