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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ   19/06/2020 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένης σε κενούμενη θέση 1/θ 

Ειδικού Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, για 

υπόλοιπο θητείας (31-7-2020)». 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει την τοποθέτηση, στην 

αντίστοιχη θέση Προϊσταμένου/ης 1/θ Νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας, της παρακάτω εκπαιδευτικού από την ανάληψη υπηρεσίας της για υπόλοιπο 

θητείας (31-7-2020), ως εξής:  

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

1 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31-7-2020 
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 ΘΕΜΑ 1
ο
 & 2

ο
: «Συμπληρωματικές οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 

κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Β΄ φάση) & ΠΕ70 και ΠΕ60 Ε.Α.Ε 

σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης – 

Επαναπροσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Γενικής & Ειδικής 

Αγωγής, έτους 2020».  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, σύμφωνα με την αριθμ. 9/19-6-2020 Πράξη του, 

ανακοινώνει τους πίνακες συμπληρωματικών οριστικών τοποθετήσεων (β΄ φάση) 

κλάδων ΠΕ70 Γενικής Αγωγής και συμπληρωματικών οριστικών τοποθετήσεων ( β΄ 

φάση ) κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας. 

https://georgsot.blogspot.com/
mailto:georgsot@gmail.com
https://www.facebook.com/sotiris.b.georgopoulos


Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον σήμερα περατώθηκε η διαδικασία οριστικών 

τοποθετήσεων – μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλων των κλάδων Π.Ε, έτους 2020, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 15 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄, 45) έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν αιτήσεις για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων στις αποφάσεις του 

Συμβουλίου εντός πέντε ημερών από αύριο Σάββατο 20-6-2020 μέχρι και την 

Τετάρτη 24-6-2020 στο mixanografisidipevath@gmail.com. 

  Τοποθετήσεις ΠΕ70 Γενικής 

  Τοποθετήσεις ΠΕ70 - ΠΕ60 ΕΑΕ 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας 

εκπαιδευτικού» 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει την αναγνώριση για 

μισθολογική εξέλιξη της προϋπηρεσίας μιας (1) εκπαιδευτικού και από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής της (ΠΕ70 Ε.Α.Ε./αναπληρώτρια). 

 

ΘΕΜΑ 4
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 μία (1) 

εκπαιδευτικό (ΠΕ70/αναπληρώτρια). 

 

 

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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