ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΠΥΣΠΕ 27 Ιουνίου 2018
Γεωργόπουλος Σωτήρης
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com]
Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

27/06/18

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας επί του
πίνακα με τα στοιχεία και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μεταθέσεων Διεύθυνσης
Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2017 -2018».

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και δεν κάνει δεκτές τις αιτήσεις – ενστάσεις
δεκατεσσάρων [14] εκπ/κών ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, που βρίσκονται στη διάθεση της
Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας από μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, ως
κατά νόμο αβάσιμες, διότι έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα στην υπηρεσία.

ΘΕΜΑ 2ο: «Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 και ΠΕ91
Γενικής Αγωγής, μεταταγμένων από τη Δ/μια στην Α/θμια Εκπ/ση (Α΄ φάση) –
Επαναπροσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής,
έτους 2018».

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και:
Α. Προτείνει να τοποθετηθούν οριστικά οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Γενικής
Αγωγής, που βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας με μετάταξη από
τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους κα
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, στην έναντι εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα, ως
εξής (συνημμένοι πίνακες).
Β. Προσδιορίζει εκ νέου τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής
Αγωγής που μένουν μετά την α΄ φάση των τοποθετήσεων, σύμφωνα με τους ακόλουθους
πίνακες, ώστε να κληθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν στην α΄ φάση και
βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν
συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις αυτές εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από
την ανακοίνωσή τους (συνημμένοι πίνακες).

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Για ενημέρωσή σας σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με την αριθμ. 14 / 27-6-2018 Πράξη του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας,
Α.

τους

πίνακες

των Οριστικών

Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Γενικής Αγωγής, που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β’ Αθήνας με μετάταξη από τη
Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Β. τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής που μένουν
μετά την α΄ φάση των τοποθετήσεων, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες, ώστε οι
εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν στην α΄ φάση και βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Β΄ Αθήνας, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 11, του
Π.Δ.50/96 συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις αυτές εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών
από την ανακοίνωσή τους – από την Πέμπτη 28 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 4-7-2018 (ώρα
13.00). Οι αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω mail στο mixanografisidipevath@gmail.com.
Δήλωση Προτίμησης Β' φάσης
Επισημαίνουμε ότι, αν και μετά τη Β’ φάση των τοποθετήσεων παραμείνουν οργανικά
κενά, θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε αυτά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.
12 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Π.Δ.100/97

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]
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ05
Πίνακας Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ07
Πίνακας Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ86
Πίνακας Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ91
Πίνακας Εναπομεινάντων κενών ΠΕ05
Πίνακας Εναπομεινάντων κενών ΠΕ86
Εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ86 παραμένοντες στη Διάθεση
Δήλωση Προτίμησης Β' φάσης

