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ΘΕΜΑ 1
ο
: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών από Διάθεση ΠΥΣΠΕ - 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών Αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ 

Β' Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης » 

Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019  Πράξη του, πρότεινε την τοποθέτηση σε 

σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 

2020,  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών από Διάθεση ΠΥΣΠΕ.  

  Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικών από Διάθεση 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν 

υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους. 

Κατόπιν τούτου επαναπροσδιορίζονται τα εναπομείναντα κενά κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών, ώστε να 

υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 

Πληροφορικής με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μέχρι αύριο 

Παρασκευή 6-9-2019 και ώρα 11:00 π.μ..  

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο 

Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, να το αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου 

τους και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com 

Επισημαίνεται ότι η στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ με τη 

χρήση αριθμών (1,2,3,4, κτλ), χωρίς τη χρήση γραμμάτων, για να γίνει δυνατή άμεσα η 

επεξεργασία των αιτήσεων. 

 Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων για ΠΕ06 Πληροφορικής από απόσπαση 

 Πίνακας εναπομεινάντων κενών ΠΕ06 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60-

Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από Γενική Αγωγή σε 

Ειδική Αγωγή και οι εντός ΠΥΣΠΕ από Eιδική Αγωγή σε Eιδική Αγωγή για 

δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων. 
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Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019  Πράξη του, ανακοινώνει τα λειτουργικά 

κενά κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ώστε 

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 & ΠΕ60 με 

απόσπαση στην Ειδική Αγωγή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από Γενική Αγωγή σε Ειδική Αγωγή και 

οι εντός ΠΥΣΠΕ από Eιδική Αγωγή σε Eιδική Αγωγή). Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να 

κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών 

μονάδων, να το αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου τους και να το αποστείλουν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 6-9-

2019 και ώρα 11:00 π.μ..  

Επισημαίνεται ότι η στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ με τη 

χρήση αριθμών (1,2,3,4, κτλ), χωρίς τη χρήση γραμμάτων, για να γίνει δυνατή άμεσα η 

επεξεργασία των αιτήσεων 

Επισυναπτόμενα: 

 Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων κλάδου ΠΕ70  Ειδικής Αγωγής 

 Πίνακας λειτουργικών κενών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής 

 Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων κλάδου ΠΕ60  Ειδικής Αγωγής 

 Πίνακας λειτουργικών κενών ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Αποσπάσεις εντός και αμοιβαία μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70-

Δασκάλων, εντός του ΠΥΣΠΕ Β' Αθήνας, για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β' Αθήνας με την υπ' αριθμ. 24/5-9-2019 προέβη στις παρακάτω 

μετακινήσεις: 

 Αποσπάσεις κλ. ΠΕ70-Δασκάλων Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ 

 Αμοιβαία μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 Δασκάλων εντός ΠΥΣΠΕ 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 -Δασκάλων Γενικής Αγωγής από 

απόσπαση 

Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019  Πράξη του πρότεινε την τοποθέτηση σε 

σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 

2020, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δάσκαλοι Γενικής Αγωγής  από Απόσπαση. 

  Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων από απόσπαση 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν 

υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους. 

  

ΘΕΜΑ 5
ο
: «Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ86 

 Ανακοινοποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ86 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Γενικής Αγωγής από Διάθεση 

ΠΥΣΠΕ και πρόσκληση - Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών 

Αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Β' Αθήνας για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης. 

 

Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019 πράξη του πρότεινε την τοποθέτηση σε 

σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 

2020, της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Γενικής Αγωγής από Διάθεση ΠΥΣΠΕ. 

               ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο 2ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 

Κατόπιν τούτου επαναπροσδιορίζονται τα εναπομείναντα κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 

ώστε να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 

Νηπιαγωγών  με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μέχρι αύριο 

Παρασκευή 6-9-2019 και ώρα 11:00 π.μ.. Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και 

να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, να το 

αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου τους και να το αποστείλουν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com 

Επισημαίνεται ότι η στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ με τη 

χρήση αριθμών (1,2,3,4, κτλ), χωρίς τη χρήση γραμμάτων, για να γίνει δυνατή άμεσα η 

επεξεργασία των αιτήσεων. 

Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων για ΠΕ60 Νηπιαγωγών από απόσπαση 

Πίνακας εναπομεινάντων κενών ΠΕ60 

  

ΘΕΜΑ 7
ο
: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής από Διάθεση 

ΠΥΣΠΕ - Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής 

Αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Β' Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων 

από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης. 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019  Πράξη του πρότεινε την τοποθέτηση σε 

σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 

2020, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής από Διάθεση ΠΥΣΠΕ. 

  Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ86 από Διάθεση 

Κατόπιν τούτου επαναπροσδιορίζονται τα εναπομείναντα κενά κλάδου ΠΕ86 

Πληροφορικής, ώστε να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί 

κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μέχρι 

αύριο Παρασκευή 6-9-2019 και ώρα 11:00 π.μ.. Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να 

κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών 

μονάδων, να το αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου τους και να το αποστείλουν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com 
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Επισημαίνεται ότι η στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ με τη 

χρήση αριθμών (1,2,3,4, κτλ), χωρίς τη χρήση γραμμάτων, για να γίνει δυνατή άμεσα η 

επεξεργασία των αιτήσεων. 

 Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων για ΠΕ86 Πληροφορικής από απόσπαση 

 Πίνακας εναπομεινάντων κενών ΠΕ86 

 

 ΘΕΜΑ 8
ο
: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 Γενικής Αγωγής από Διάθεση 

ΠΥΣΠΕ - Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 Μουσικής Αποσπασμένων 

στο ΠΥΣΠΕ Β' Αθήνας για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης 

 

Το ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας με την αριθ.  24/5-9-2019  Πράξη του πρότεινε την τοποθέτηση σε 

σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019 – 

2020,  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 Γενικής Αγωγής από Διάθεση ΠΥΣΠΕ. 

    Πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ79 από Διάθεση 

Κατόπιν τούτου επαναπροσδιορίζονται τα εναπομείναντα κενά κλάδου ΠΕ79 Μουσικής, ώστε 

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79 Μουσικής 

με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας μέχρι αύριο Παρασκευή 6-9-2019 

και ώρα 11:00 π.μ.. Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το 

συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, να το αποθηκεύσουν με όνομα τον 

Αριθμό Μητρώου τους και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com 

Επισημαίνεται ότι η στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, θα συμπληρωθεί ΜΟΝΟ με τη 

χρήση αριθμών (1,2,3,4, κτλ), χωρίς τη χρήση γραμμάτων, για να γίνει δυνατή άμεσα η 

επεξεργασία των αιτήσεων. 

  Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων για ΠΕ79 Μουσικής από απόσπαση 

   Πίνακας εναπομεινάντων κενών ΠΕ79 

 

  

 

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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