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ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ   Β΄  ΑΘΗΝΑΣ    11  Ιουνίου 2019 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ  Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     11/06/2019 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Πρόταση  τοποθέτησης  εκπαιδευτικών  οργανικά  υπεραρίθμων  του  άρθρου  94 παρ. 1 

εδ. γ του Ν. 4547/2018 (Α΄, 102)   -   Επαναπροσδιορισμός (οριστικοποίηση) κενών 

οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ70 - ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και των 

κλάδων ΠΕ07-ΠΕ86-ΠΕ79.1-ΠΕ32 Γενικής Αγωγής Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2019»  

 

 Α. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε την τοποθέτηση των οργανικά 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60 & ΠΕ70, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

94 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4547/2018 (Α΄, 102),  σε κενή οργανική θέση του αντίστοιχου κλάδου σχολικής 

μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, μετά και την ενημέρωσή τους και για τις νέες οργανικές 

θέσεις από τις προαγωγές σχολικών μονάδων της Δ/νσης, ως ακολούθως: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60  ΔΙΑΘΕΣΗ 2
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ 

ΨΥΧΙΚΟΥ 

2 ΣΒΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ70  ΔΙΑΘΕΣΗ 14
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

Β. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και επαναπροσδιόρισε (οριστικοποίησε) τις κενές 

θέσεις κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Σχολικών 

Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2019, συμπεριλαμβανομένων και των νέων 

οργανικών θέσεων από τις πρόσφατες προαγωγές σχολικών μονάδων της Δ/νσης, 

προκειμένου να κληθούν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

και όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας νε υποβάλουν δήλωση προτίμησης 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, μέσα σε πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την Τετάρτη 12-06-

2019 μέχρι και την Τετάρτη 19-06-2019, σύμφωνα με τους πίνακες που αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄  Αθήνας: 

mailto:georgsot@gmail.com
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Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών οργανικά υπεραρίθμων -Οργανικά κενά σχολικών μονάδων 

γενικής και ειδικής αγωγής Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας - Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης 

τοποθέτησης σε οργανικά κενά κλ. ΠΕ60-ΠΕ70 -ΠΕ07-ΠΕ86-ΠΕ79.01-ΠΕ91.01 

(http://dipe-v-

ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132) 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Εισήγηση για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Β΄ Αθήνας». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγείται τη λειτουργία παραρτημάτων 

νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, ως ακολούθως και με τις εξής προϋποθέσεις: 

α] η πρόταση καταγράφει τις ανάγκες για τη λειτουργία της δίχρονης προσχολικής αγωγής 

έχοντας ως βάση τους 22 μαθητές ανά τμήμα &  

β] ως αιρετοί καταθέσαμε την θέση του κλάδου για μείωση του αριθμού των μαθητών στη 

βάση των  15 μαθητών/εκπ-κό για τα νηπιαγωγεία & των 20 μαθητών/εκπ-κό για τα δημοτικά:  

 

 

http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7670:7670&catid=23&Itemid=132
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ΘΕΜΑ 3
ο
: «Κατάρτιση πινάκων προακτέων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και κατάρτισε πίνακες προακτέων, σε βαθμό (Β΄- Α΄), 

εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας κατά κλάδο και με αλφαβητική σειρά, ως 

ακολούθως: 

Α. Πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών Αναδρομικά από 1-1-2016 έως 30-4-2017. 

  Σύνολο σαράντα δύο [42] εκπαιδευτικοί 

Β. Πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών Αναδρομικά από 1-5-2017 έως 30-4-2018. 

Σύνολο πέντε [5] εκπαιδευτικοί 

Γ. Πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών από 1-1-2018 έως 30-4-2019. 

Σύνολο μηδέν [0] εκπαιδευτικοί 

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

Για ενημέρωση όλων των συναδέλφων θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει γνωστός ο 

προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών που συζητήθηκε στο ΠΥΣΠΕ και ο οποίος θα 

πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση, λόγω της προεκλογικής περιόδου, της εξαίρεσης του 

Υπουργείου Παιδείας από τη δέσμευση του Δημοσίου για καμία μεταβολή, όπως είχε συμβεί και 

το 2015.  

 

Α] Αναρτήθηκαν τα οργανικά κενά των σχολείων της Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων 

και των νέων οργανικών θέσεων από τις πρόσφατες προαγωγές σχολικών μονάδων της 

Δ/νσης, προκειμένου όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, μέσα σε πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την Τετάρτη 12-06-

2019 μέχρι και την Τετάρτη 19-06-2019.  

Επισημαίνεται ότι στη δήλωση προτίμησης μπορούν να δηλώνονται όχι μόνο τα 

σχολεία που παρουσιάζουν κενά, αλλά όλα τα σχολεία της περιοχής, διότι είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν και άλλα κενά με τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από τις βελτιώσεις. 

Κατόπιν το ΠΥΣΠΕ θα προχωρήσει στην τοποθέτηση των συναδέλφων στις οργανικές 

θέσεις των σχολείων που δήλωσαν και θα ακολουθήσει Β΄ φάση τοποθετήσεων για όσους δεν θα 

έχουν τοποθετηθεί στην Α΄ φάση [με νέα δήλωση] ή και Γ΄ φάση - υποχρεωτικής τοποθέτησης 

εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις.  

 

Β] Αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Β΄ Αθήνας μπορούν με απόφαση του ΠΥΣΠΕ να πραγματοποιούνται από τους συναδέλφους που 

το επιθυμούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Σχετική 

ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ έχουν όσοι 

εκπαιδευτικοί κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας. 
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Οι Υπηρεσιακές μεταβολές [τοποθετήσεις] θα συνεχιστούν με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς και με τη σειρά που προβλέπεται: 

 

Λειτουργικές Υπεραριθμίες - Αποσπάσεις Εντός - Αποσπάσεις Εκτός – Αναπληρωτές 

 

 

Πλησιάζοντας το τέλος και της φετινής σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ σ’ όλους 

τους συναδέλφους  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,  ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ  ΟΜΟΡΦΑ!!! 

 

 

 

 

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] 

mailto:georgsot@gmail.com
mailto:Vlachopoulosnikos70@gmail.com

