
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ    04  Ιουνίου 2019 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

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

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     04/06/19 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών σε 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία                          

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθήνας, για υπόλοιπο θητείας 

(31-07-2020)» 

Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση, για το συμφέρον της υπηρεσίας και με 

δαπάνη του Δημοσίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντή των 4/θ 

και άνω Δημοτικών Σχολείων 7
ου

 Κηφισιάς, 4
ου

 Χολαργού & 9
ου

 Αμαρουσίου της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας, για υπόλοιπο θητείας, η οποία λήγει στις 31-07-200, ως εξής:  

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΞΗ  ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9
ο
 Δ. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31-07-2020 

2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7
ο
 Δ. ΣΧ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 31-07-2020 

3 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
ο
 Δ. ΣΧ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 31-07-2020 

 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένου/ης σε 2/θ & 1/θ Νηπιαγωγεία της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 

Α. Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση, στην αντίστοιχη θέση Προϊσταμένης 

2/θ Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, της παρακάτω εκπαιδευτικού από την 

ανάληψη υπηρεσίας της μέχρι την 21-06-2019, ως εξής:  

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΗ  ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 ΝΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΤΟ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ» 

21-06-2019 

  

mailto:georgsot@gmail.com


Β. Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση, στην αντίστοιχη θέση Προϊσταμένης 

1/θ Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, της παρακάτω εκπαιδευτικού, αναδρομικά 

από 27-2-2019 (ημερομηνία απουσίας πέραν του μηνός) μέχρι επανόδου της με θητεία 

Προϊσταμένης κι όχι μετά την 21-06-2019, ως εξής:  

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΗ  ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 13
ο
  Ν. ΙΩΝΙΑΣ Μέχρι επανόδου της με 

θητεία Προϊσταμένης κι 

όχι μετά την 21-06-2019 

  

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ     04/06/2019 

  

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού αποσπασμένης σε ελληνόγλωσσες μονάες του 

εξωτερικού» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα σε σχέση με την αίτησης της εκπαιδευτικού:  

Α) Ότι ανήκει στην κατηγορία των υπεράριθμων για τις μεταθέσεις 2018-2019 και 

δύναται να καταθέσει δήλωση οριστικής τοποθέτησης και 

Β) Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς της ίδιας κατηγορίας.   

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Υπαγωγή εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για μετάθεση – 

τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., έτους 2019». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και εντάσσει πέντε (5) εκπαιδευτικούς στις ειδικές 

κατηγορίες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3,4 και6 του Ν.3848/2010 για το έτος 2019, 

μετά από προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.   

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Σύνταξη και οριστικοποίηση πινάκων κενών οργανικών θέσεων κλάδωνΠΕ70 

και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́ Αθήνας για τους 

οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

14 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 ( 45 /τ. Γ ́/8-9-1996 ),έτους 2019». 

 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε την σύνταξη  πίνακα κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, έτους 2019, 

προκειμένου να κληθούν από σήμερα Τρίτη 4-6-2019 μέχρι την Τετάρτη 05-06-2019 και ώρα 

15:00 μ.μ., όσοι εκπαιδευτικοί κατά τα παρελθόντα έτη είχαν κριθεί ως οργανικά υπεράριθμοι 

λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί Σχολικών Μονάδων) και 

τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές θέσεις, καθώς και όσοι από τους προαναφερόμενους 

εκπαιδευτικούς  δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης, 



αποκλειστικά και μόνο για τη σχολική μονάδα από την οποία κρίθηκαν υπεράριθμοι, εφόσον το 

επιθυμούν και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται κενό στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε.  Β΄  Αθήνας 

( http://dipe-v-ath.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7663:7583-

2&catid=2&Itemid=101 ) 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

 
 

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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