
Δελτίο ενημέρωσης  
 

Για χαρακτηρισμό υπεράριθμων 
 και κενά στη Γ΄Αθηνας 

 
του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ Παντελή Βαϊνά 

 
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  
 

 
 
 

Σε σημερινή συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ χαρακτήρισε ως υπεράριθμους τους παρακάτω 
εκπαιδευτικούς: 

 
Από το 14ο ΔΣ Αιγάλεω (υποβάθμιση ) τους : 
Σβέρκου Αρετή ΠΕ70 (με θετική της δήλωση) 
Βόλτση Θ. ΠΕ70 (τελευταία τοποθέτηση) 
 
9ο ΔΣ Χαϊδαρίου (υποβάθμιση ) τους : 
Σινιόρη Παναγιώτη ΠΕ70 (με θετική του δήλωση) 
Κωνσταντίνου Ευανθία ΠΕ70 (με θετική της δήλωση) 
Καρρά Ιωάννη ΠΕ70 (με θετική του δήλωση) 
Τύρου Ιωάννα ΠΕ70 (με θετική της δήλωση) 
 
22ο Νηπιαγωγείο Ίλιου  (υποβάθμιση ) την : 
Βασιλείου Μαρία ΠΕ60 (με θετική της δήλωση) 
 
26ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω (κατάργηση) την : 
Λιάπη Παρασκευή ΠΕ60  (με θετική της δήλωση) 
Επίσης χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι δυο εκπαιδευτικοί που είχαν χαρακτηριστεί 

υπεράριθμοι από τις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς του 2001 και είχαν μείνει στη 
διάθεση. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν οργανική μόνο στις 
σχολική μονάδα από την οποία είχαν κριθεί υπεράριθμοι το 2001 εφόσον βέβαια υπάρχει 
κενή οργανική θέση. 

Συγκεκριμένα: 
Λεβεντάκου Παρασκευή από συγχώνευση στο 3ο Περιστερίου 
Καλογεροπούλου Αικατερίνη από υποβάθμιση στο 13ο Περιστερίου 
Προσοχή!!! Όσοι συνάδελφοι κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι από υποβαθμίσεις και 

συγχωνεύσεις τα προηγούμενα χρόνια και πήραν οργανική σε άλλο σχολείο μπορούν να 
διεκδικήσουν θέση στο σχολείο από το οποίο έφυγαν ως υπεράριθμοι, αν έχει τώρα οργανικό 
κενό, όχι όμως ως υπεράριθμοι αλλά με τη διαδικασία των μεταθέσεων με προτεραιότητα 
έναντι των άλλων συναδέλφων. 

Οι συνάδελφοι που κρίθηκαν υπεράριθμοι μπορούν να δηλώσουν σχολεία μέχρι στις 
10/7 οπότε θα τοποθετηθούν με συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.  

Οι δηλώσεις σχολείων για τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση, που έχουν 
έρθει με μετάθεση ή επιθυμούν βελτίωση θέσης θα γίνουν από τις 11/7 και μετά και για δέκα 
ημέρες. 

 
 
 
 



ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 
 

 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΝΗΠ. ΚΑΙ ΕΙΔ. 
ΝΗΠ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 10 1  6 3 

ΧΑΙΔΑΡΙ 13 1 1 6  

ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

5   2  

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 20   5 4 

ΙΛΙΟΝ 14   4 1 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 11   1 1 

ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

2   1  

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 10 1  1  

ΣΥΝΟΛΟ 85 3 1 26 9 

 
 
 

                                                                          ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας 

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της  
                                                                                                             ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)  
τηλ. 6976556513. http://vainasp.wordpress.com/    

 mail: vainasp@gmail.com 
αναπληρωματικός ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τηλ. 6934197300 

http://vainasp.wordpress.com/
mailto:vainasp@gmail.com

