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ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ   Β΄  ΑΘΗΝΑΣ    17  Ιουλίου 2019 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

[τηλ.: 6973256860  –  Ιστολόγιο: https://georgsot.blogspot.com/ 

mail: georgsot@gmail.com  –  Facebook: sotiris.b.georgopoulos] 

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ  Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     17/07/2019 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Συμπληρωματικές και υποχρεωτικές οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ70 – ΠΕ60 Γενικής Αγωγής (Β ́-Γ ́ Φάση) - Επαναπροσδιορισμός κενών 

οργανικών θέσεων, έτους 2019»  

 

 Α. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και πρότεινε, την υποχρεωτική οριστική τοποθέτηση (Γ΄ 

φάση) των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής  και χωρίς δαπάνη για το 

Δημόσιο, στην έναντι εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα, ως εξής (συνημμένος πίνακας): 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΠΕ60 

 

Β. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών 

Γενικής Αγωγής που μένουν μετά την Γ΄ φάση των υποχρεωτικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με 

τον ακόλουθο πίνακα: 

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Συμπληρωματικές και υποχρεωτικές οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 

κλάδου ΠΕ70 Ε.Α.Ε σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης 

(Β ́-Γ΄ φάση) - Επαναπροσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής, 

έτους 2019». 

 

 Α. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και πρότεινε τις  συμπληρωματικές τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις αιτήσεις – δηλώσεις τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, στην 

έναντι εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης, καθώς και την 

υποχρεωτική οριστική τοποθέτηση (Γ΄ φάση) των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Ειδικής 

Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, ως εξής (συνημμένοι πίνακες): 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 ΕΑΕ 

 

Β. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής που μένουν μετά την Γ΄ φάση των υποχρεωτικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με 

τον ακόλουθο πίνακα 

  ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Α.Ε. 

 

https://georgsot.blogspot.com/
mailto:georgsot@gmail.com
https://www.facebook.com/sotiris.b.georgopoulos
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/July2019/17/Ypoxrewtikes%20topothetiseis%20PE70%20PE60.docx
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/July2019/17/Enapomeinanta%20kena%20PE70%20Genikis%20Agwgis%2018%2017%207%202019.xlsx
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/July2019/17/Sympl%20Ypoxrewt%20topothetiseis%20PE70%20EAE.docx
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/July2019/17/Enapomeinanta%20organika%20kena%20EAE%2018%2017.7.2019.docx
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ΘΕΜΑ 3
ο
: «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών οργανικά υπεραρίθμων κλάδων ΠΕ06 και 

ΠΕ11 Γενικής Αγωγής του άρθρου 94 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4547/2018 (Α ́, 102) - 

Επαναπροσδιορισμός (οριστικοποίηση) κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06 και 

ΠΕ11 Γενικής Αγωγής Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας, έτους 

2019». 

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε και επαναπροσδιόρισε (οριστικοποίησε) τις κενές οργανικές  

θέσεις κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 

2019 και καλούνται 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, όπως περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες, μέσα σε 

πέντε (05) ημέρες από Πέμπτη  18-7-2019  μέχρι και Δευτέρα 22-7-2019 και ώρα 14:00. 

 

 Οργανικά κενά ΠΕ06 - ΠΕ11 σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας 

 

Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του 

Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων 

https://teachers.minedu.gov.gr με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης 

(password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). 

Τα βήματα για τη συμπλήρωση προτιμήσεων στις αιτήσεις είναι τα εξής: 

1.Πηγαίνετε στην περιοχή Αιτήσεις Μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση 

βελτίωσης πατώντας το εικονίδιο προβολή. 

2.Πατήστε το κουμπί Διόρθωση. 

3.Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες από τις Διαθέσιμες Προτιμήσεις με τη σειρά 

προτίμησης που επιθυμείτε. 

4.Πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση. 

 

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και σχολικές μονάδες 

στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν – τοποθετηθούν, έστω κι αν δεν υπάρχει κενό, διότι 

υπάρχει η πιθανότητα κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων – μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. να 

προκύψει κενό στις συγκεκριμένες σχολικές  μονάδες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Γεωργόπουλος Σωτήρης  

[τηλ.: 6973256860  –  Ιστολόγιο: https://georgsot.blogspot.com/ 

mail: georgsot@gmail.com  –  Facebook: sotiris.b.georgopoulos] 

 

Αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας: Βλαχόπουλος Νίκος   

[τηλ. 6973826949  –  mail: Vlachopoulosnikos70@gmail.com] 

http://dipe-v-ath.att.sch.gr/July2019/17/Organika%20kena%20PE06%20PE11.xls
https://teachers.minedu.gov.gr/
https://georgsot.blogspot.com/
mailto:georgsot@gmail.com
https://www.facebook.com/sotiris.b.georgopoulos
mailto:Vlachopoulosnikos70@gmail.com

