
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:   ΠΥΣΠΕ  13  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     13/06/18 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Συμπληρωματικές και υποχρεωτικές Οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 

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

κενών οργανικών θέσεων, έτους 2018». 

Α. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε την οριστική τοποθέτηση (Β΄ φάση) 

των παρακάτω εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων & ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, 

σύμφωνα με την αίτηση – δήλωσή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και την 

υποχρεωτική οριστική τοποθέτηση (Γ΄ φάση) των παρακάτω εκπαιδευτικών, κλάδων 

ΠΕ70 – Δασκάλων & ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, στην 

εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα, ως ακολούθως: 

 

mailto:georgsot@gmail.com


 

Β. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις 

εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που μένουν μετά τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις έτους 2018, 

καθώς και τους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής που 

παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμπληρωματικές και υποχρεωτικές Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ60 – ΠΕ70 Ε.Α.Ε σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα 

Ένταξης (Β́ - Γ ́ φάση) - Επαναπροσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2018». 

Α. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε την οριστική τοποθέτηση (Β΄ φάση) 

των παρακάτω εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών & ΠΕ70 – Δασκάλων Ε.Α.Ε., 

σύμφωνα με την αίτηση – δήλωσή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στην έναντι  

εκάστου αναγραφόμενη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, ως 

ακολούθως: 



 

Β. Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που μένουν μετά τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις, έτους 2018. 

 

 

  Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, σύμφωνα με την αριθμ. 12 / 13-6-2018 

Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, τους πίνακες Συμπληρωματικών και Υποχρεωτικών 

Οριστικών Τοποθετήσεων (β΄- γ΄  φάση) 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 e-mail 

στο mixanografisidipevath@gmail.com 

 

 

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] 

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

