
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  11  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     11/06/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: « Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας για τη 

διαδικασία μεταθέσεων, σχολικού έτους 2017 - 2018». 

Το ΠΥΣΠΕ αφού εξέτασε τις αιτήσεις που υπέβαλαν εκπαιδευτικοί και αφορούσαν τη 

διαδικασία των μεταθέσεων, αποφάσισε ομόφωνα να μη κάνει δεκτές τις αιτήσεις, ως κατά 

νόμο αβάσιμες διότι, κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων σχολικού έτους 2017-18 

υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

   

ΘΕΜΑ 2ο: «Οριστικές τοποθετήσεις – μεταθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, 

ΠΕ60 - Νηπιαγωγών, ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.1 – 

Μουσικής Γενικής Αγωγής ( Α ́ φάση ) – Επαναπροσδιορισμός κενών οργανικών 

θέσεων Γενικής Αγωγής, έτους 2018». 

Α. Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα να μετατεθούν – τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί, 

σύμφωνα με τις αιτήσεις – δηλώσεις τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, στην έναντι 

εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα, σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα στην 

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

Β. Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα προσδιορίζει τις κενές οργανικές θέσεις  εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής που μένουν μετά την Α΄ φάση των μεταθέσεων – τοποθετήσεων, σύμφωνα με τους 

αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ώστε να κληθούν οι 

εκπ/κοί που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, εάν το επιθυμούν, να 

υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις αυτές εντός (01) μιας ημέρας από την 

ανακοίνωσή τους. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Οριστικές τοποθετήσεις – μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες 

Ειδικής Αγωγής και  Τμήματα Ένταξης ( Α ́ φάση ) - Επαναπροσδιορισμός κενών 

οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής, έτους 2018». 

Α. Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα να μετατεθούν – τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί, 

σύμφωνα με τις αιτήσεις – δηλώσεις τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, στην έναντι 

εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης, σύμφωνα με τον 

αναρτημένο πίνακα στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας. 
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Β. Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα προσδιορίζει τις κενές οργανικές θέσεις  εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής που μένουν μετά την Α΄ φάση των μεταθέσεων – τοποθετήσεων, σύμφωνα με τους 

αναρτημένους πίνακες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ώστε να κληθούν οι 

εκπ/κοί που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, εάν το επιθυμούν, να 

υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις αυτές εντός (01) μιας ημέρας από την 

ανακοίνωσή τους. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : « Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 

εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας ». 

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές ομόφωνα τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή πέραν του ωραρίου εργασίας σε έξι εκπαιδευτικούς (ΠΕ11/14ου Δ.Σ. Νέας 

Ιωνίας, ΠΕ11/2ου Δ.Σ. Ηρακλείου, ΠΕ60.50/3ου Ν. Μεταμόρφωσης, ΠΕ70/ Δ.Σ. 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, ΠΕ91.02/ 1ου Δ.Σ. Ψυχικού, 2ου Δ.Σ. Ψυχικού & 

Δ.Σ. Φιλοθέης, ΠΕ70/ Ειδικού Δ.Σ. Πεντέλης).   

Η αριθμ. Φ.14.1/132/4539/11-6-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα : 

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας» αναρτήθηκε στη διαύγεια με Α.Δ.Α. : «ΩΦΠΕ4653ΠΣ-Υ5Ζ». 

 

 

  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Η διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας συνεχίζεται με 

τη Β΄ Φάση και τις συμπληρωματικές Δηλώσεις Προτίμησης για τοποθέτηση στα 

εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής:  

Μεταθέσεις–Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπ/κών Γενικής - Ειδικής Αγωγής Δ/νσης Π.Ε. Β’ 

Αθήνας–Οριστικοποίηση οργανικών κενών - Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης(Β΄Φάση 

Μεταθέσεων) Εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής Αγωγής και ΠΕ70 και ΠΕ60 Ειδικής 

Αγωγής 

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, σύμφωνα με την αριθμ. 11 / 11-6-2018 Πράξη 

του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, τους πίνακες των Μεταθέσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων της 

Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας. Σε περίπτωση τυχόν λαθών ή 

παραλείψεων επί αυτών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση θεραπείας τους, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 15, παρ. 15 του Π.Δ. 50/96, από την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 έως και την Τετάρτη 20 

Ιουνίου 2018. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω mail στο mixanografisidipevath@gmail.com 

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Γενκής Αγωγής, ΠΕ60-Γενικής Αγωγής, ΠΕ70-

Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60-Ειδικής Αγωγής που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β’ 

Αθήνας, μπορούν, αν το επιθυμούν, σύμφωνα με άρθρο 15, παρ. 11, του Π.Δ.50/96 να υποβάλουν 

συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά από σήμερα 
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Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 έως και αύριο Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 (Β’ φάση τοποθετήσεων). Οι 

αιτήσεις θα αποσταλούν μέσω mail στο mixanografisidipevath@gmail.com 

 Επισυναπτόμενα: 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ60 Γενικής Αγωγής 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ70 Γενικής Αγωγής 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ06 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ11 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων ΠΕ16 

  Κατάλογος Τοποθετήσεων ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής - Εναπομείναντα Οργανικά κενά Ειδικής 

Αγωγής 

   Εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής παραμένοντες στη Διάθεση 

  Δήλωση Προτίμησης Β' Φάσης 

   Εναπομείναντα Οργανικά κενά κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών Γενικής 

Αγωγής 

Επισημαίνετε ακόμη 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] 
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