
ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ  12   Ιουνίου  2020 

Γεωργόπουλος  Σωτήρης 

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

[τηλ.: 6973256860  –  Ιστολόγιο: https://georgsot.blogspot.com/ 

mail: georgsot@gmail.com  –  Facebook: sotiris.b.georgopoulos] 

 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επί των πινάκων οριστικών 

τοποθετήσεων – μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2020 (α΄ φάση) (πράξη 7/5-6-2020) - 

Επαναπροσδιορισμός κενών  οργανικών   θέσεων  Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής ». 

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα: 

α) να εξετάσει τις αιτήσεις θεραπείας εκπαιδευτικών επί των πινάκων 

οριστικών τοποθετήσεων – μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2020 (α΄ φάση - πράξη  7/5-6-2020)  

β) να προβεί στη διόρθωση των οριστικών τοποθετήσεων – μεταθέσεων 

εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής, έτους 2020 (α΄ φάση) και   

γ) να επαναπροσδιορίσει τα  κενά οργανικών  θέσεων  Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2020  (α΄ φάση). 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας σύμφωνα με την αριθμ. 8/12-6-2020 Πράξη του 

κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας των εκπαιδευτικών, ανακοινοποιεί στο 

ορθό, τους πίνακες των Μεταθέσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ06 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας. 

 Ανακοινοποιημένος πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ60  

 Ανακοινοποιημένος πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ06 

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής που παραμένουν στη Διάθεση 

του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β’ Αθήνας μετά τις οριστικές τοποθετήσεις – μεταθέσεις εντός 

( Πράξη 7/5-6-2020 ) 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 Δευτέρα  15 Ιουνίου 2020 έως και Τετάρτη 17 

Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. (β’ φάση τοποθετήσεων). Οι αιτήσεις θα 

αποσταλούν μέσω mail στο mixanografisidipevath@gmail.com. 

 Πίνακας εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 Γενικής Αγωγής που βρίσκονται 

στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας μετά τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις 

 α΄ φάσης. 
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 Πίνακας οργανικών κενών κλάδων ΠΕ70 Γενικής Αγωγής μετά τις 

μεταθέσεις – τοποθετήσεις  α΄ φάσης. 

 Αίτηση δήλωσης προτιμήσεων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Εισήγηση για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων της 

Διεύθυνσης Π.Ε.Β΄ Αθήνας». 

 

Το ΠΥΣΠΕ στα πλαίσια εφαρμογής των με αριθμ. Φ.15/27268/Δ1/21-2-2019 

(ΦΕΚ 623/τ.Β΄/26-2-2019), 100872/Δ1/24-6-2019 (ΦΕΚ 2569/τ.Β΄/2019) και 

127860/Δ1/13-8-2019 (ΦΕΚ 3233/τ.Β΄/22-8-2019  Κοινών Υπουργικών Απόφασης 

του Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα 

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 

2019-2020», «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το 

σχολικό έτος 2020-2021» και «Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/21-2-2019 (ΦΕΚ 

623/τ.Β΄/26-2-2019) …… και της και 127860/Δ1/13-8-2019 (ΦΕΚ 3233/τ.Β΄/22-8-

2019 …..» αντίστοιχα, εισηγήθηκε ΘΕΤΙΚΑ στη λειτουργία παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας των εκάστοτε Δήμων ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΗΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ   

ΑΙΘΟΥΣΩΝ (Συνολικά) 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3 

ΚΗΦΙΣΙΑ 6 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 4 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 6 

ΨΥΧΙΚΟ – ΦΙΛΟΘΕΗ 5 

ΜΑΡΟΥΣΙ 14 

ΠΕΝΤΕΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ 6 

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 

ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ 9 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4 

ΝΕΑ  ΙΩΝΙΑ 6 
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  Οι Αιρετοί με δήλωσή τους τόνισαν την αναγκαιότητα γενναίας 

χρηματοδότησης για την λειτουργία της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής που είναι 

μια μεγάλη κατάκτηση του κλάδου και την ανέγερση των απαραίτητων 

νηπιαγωγείων. Επίσης τόνισαν την αναγκαιότητα μόνιμων μαζικών διορισμών 

απαραίτητων για την κάλυψη των τεράστιων κενών, ώστε να γίνει πράξη η θέση του 

κλάδου για λειτουργία Νηπιαγωγείων με 15 παιδιά ανά τμήμα. Τέλος επεσήμαναν 

την ανάγκη δημιουργίας Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία για να 

υποστηρίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:«Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών σπουδών 

εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας». 

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ ως προς την 

αναγνώριση συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο 

απασχόλησής τους και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, σε πέντε 

(5) εκπαιδευτικούς (ΠΕ11/Διάθεση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, ΠΕ70/5
ου

 Δ. Σχ. 

Αμαρουσίου, ΠΕ70/Δ/ντρια Ειδικού Δ. Σχ. Κωφών & Βαρηκόων Λυκόβρυσης - 

Πεύκης, ΠΕ70 Ε.Α.Ε./αναπληρώτρια & ΠΕ08/ αναπληρώτρια). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: « Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 

αμοιβή σε εκπαιδευτικούς  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄ Αθήνας ». 

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε να δοθεί άδεια άσκησης 

ιδιωτικού έργου με αμοιβή πέραν του ωραρίου εργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν 

εμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς 

(ΠΕ70/4
ου

 Δ. Σχ. Πεύκης, ΠΕ86/ αναπληρωτής, ΠΕ60/6
ου

 Ν. Ηρακλείου, ΠΕ70/4
ου

 

Δ. Σχ. Πεύκης, ΠΕ70/Δ-ντής 6
ου

 Δ. Σχ. Κηφισιάς) 

 

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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