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Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

02/09/19

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή/ντριας σε 4/θ και άνω Δημοτικό Σχολείο
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, του παρακάτω εκπαιδευτικού στην αντίστοιχη θέση Διευθυντή του 4/θ και
άνω Δημοτικού Σχολείου 4ου Κηφισιάς 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

ΠΡΕΝΤΖΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4ο Δ. ΣΧ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

31-07-2020

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένου/ης σε 2/θ Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης
Π.Ε. Β΄ Αθήνας αναδρομικά για το σχολικό έτος 2018-2019»
Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την προσωρινή τοποθέτηση στην αντίστοιχη θέση
Προϊσταμένης του 2/θ Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, της παρακάτω
εκπαιδευτικού αναδρομικά από 1-12-2018 (ημερομηνία απουσίας πέραν του ενός μηνός) μέχρι
επανόδου της με θητεία Προϊσταμένης, ως εξής:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

1

ΧΑΤΖΟΥΔΗ

ΒΑΛΑΣΙΑ

ΠΕ60

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέχρι επανόδου της με
θητεία Προϊσταμένης

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

02/09/2019

ΘΕΜΑ 1ο: «Προσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών – Προσδιορισμός λειτουργικών
κενών διδακτικού έτους 2019-2020»

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β’ Αθήνας, με την αριθμ. 21/2-9-2019 Πράξη του, αποφάσισε και ανακοίνωσε:
Τις κατά σχολείο λειτουργικές υπεραριθμίες (αριθμητικά) των κλάδων ΠΕ70 –
Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής και ΠΕ06 - Αγγλικών και καλεί τους
εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
και ΠΕ06 – Αγγλικών που ανήκουν οργανικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες εφόσον το
επιθυμούν, να υποβάλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας ώστε, εφόσον κριθούν λειτουργικά
υπεράριθμοι, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Β' Αθήνας, κατόπιν δήλωσής προτίμησής τους, για το διδακτικό έτος 20192020.
Σύμφωνα με το Π.Δ.50 / 96 όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από το Π.Δ.100 / 97 από
όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι
αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης και τοποθετούνται κατά
απόλυτη προτεραιότητα με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δηλώσεις θετικής υπεραριθμίας στη σχολική τους μονάδα, με
ευθύνη της υπηρεσίας και με βάση το Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από το
Π.Δ.100/97, θα κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, κατά σειρά, οι τελευταίοι τοποθετηθέντες
εκπαιδευτικοί.
Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί διατηρούν την οργανική τους θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλευτούν τους συνημμένους πίνακες με τα
λειτουργικά κενά.
Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο
Θετικής Δήλωσης Λειτουργικής Υπεραριθμίας και να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στα
Γραφεία της Διεύθυνσης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Κυρία Βλάμη) μέχρι αύριο Τρίτη 3-92019 και ώρα 12:00 π.μ.
Πίνακες - Έντυπα:
1. Πίνακας Σχολικών Μονάδων με Λειτουργικές Υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ70
2. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70
3. Πίνακας Σχολικών Μονάδων με Λειτουργικές Υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ60
4. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60
5. Πίνακας Σχολικών Μονάδων με Λειτουργικές Υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ06
6. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06
7. Πίνακας Σχολικών Μονάδων με Λειτουργικές Υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ11
8. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11
9. Έντυπο δήλωσης θετικής υπεραριθμίας
ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β ́
Αθήνας για βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη».
Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για βαθμολογική ένταξη
και εξέλιξη, από την ημερομηνία κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, της προϋπηρεσίας τριών

εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας (ΠΕ06/4ου Δημ. Σχ. Ν. Ψυχικού, ΠΕ11/14ου Δημ. Σχ.
Χαλανδρίου και ΠΕ06/1ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου. Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτικού
ΠΕ70/18ου Δημ. Σχ. Αμαρουσίου το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ότι δεν αναγνωρίζεται διότι δεν
υπάρχει συνάφεια της απασχόλησής της με τον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων που διορίστηκε στο
δημόσιο και δεν υπάρχει βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα στοιχεία που να βεβαιώνουν τη
συνάφεια της απασχόλησής της με τον κλάδο της εκπαίδευσης που διορίστηκε στο δημόσιο.

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]

