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Αθήνα 28-08-2015 
 

 
Λειτουργικά κενά Γενικής αγωγής με βάση τα οποία έγιναν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

 
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 
 
Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά Γενικής αγωγής, ανά ειδικότητα,  με βάση τα οποία 

έγιναν οι αποσπάσεις  από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 
 

Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ 

Δημήτρης Μπράτης                    Παληγιάννης Βασίλης 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2015 

  ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ19 ΠΕ32 ΠΕ60 ΠΕ70 

Α ΑΘΗΝΩΝ -5 -29 -20 -100 -51 -41 -40 -65 -26 122 

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 -13 -1 -52 -31 -8 -43 -46 0 29 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ -12 -35 -6 -16 -21 -26 -2 -13 -115 -248 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ -4 -44 -12 -66 -43 -61 -17 -54 -47 -131 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 0 -12 -4 -5 -10 -4 -8 -6 -4 -14 

ΑΡΚΑΔΙΑ -3 -10 -5 -8 -6 -10 -6 -6 -7 -58 

ΑΡΤΑ -1 2 0 -2 1 -5 -1 -1 0 -20 

ΑΧΑΙΑ -24 -46 -15 -27 -26 -12 -4 -24 -76 -159 

Β ΑΘΗΝΩΝ 20 -18 -10 -80 -20 -7 -27 -56 -69 -54 

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 -33 -11 -59 -21 -60 -40 -52 -51 -144 

ΒΟΙΩΤΙΑ -1 -15 -5 -10 -4 -13 -2 -8 -39 -46 

Γ ΑΘΗΝΩΝ 4 -46 -18 -55 -23 -5 -13 -37 -16 16 

ΓΡΕΒΕΝΑ 0 -3 -1 -2 3 -5 0 -2 -3 -2 

Δ ΑΘΗΝΩΝ 5 -45 -9 -55 -28 -23 -12 -53 -54 -37 

ΔΡΑΜΑ 3 -2 -5 -8 3 -8 -10 -6 -1 0 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 0 -42 -10 -21 -28 -18 -16 -16 -53 -261 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ -4 -61 -7 -25 -72 -19 -26 -19 -62 -196 

ΕΒΡΟΣ -1 -18 -8 -16 -7 -13 -9 -12 0 0 

ΕΥΒΟΙΑ -2 -36 -6 -17 -16 -16 -6 -13 -50 -117 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ -1 -3 -1 0 0 -1 -1 -1 -9 -16 
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ -1 -8 -2 -3 -6 -4 -5 -2 -19 -66 

ΗΛΕΙΑ -8 -36 -5 -14 -32 -11 -8 -11 -25 -145 

ΗΜΑΘΙΑ 5 -15 -3 -10 -4 -9 -4 -7 -3 -19 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -7 -42 -9 -27 -68 -34 -36 -25 -200 -313 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ -3 -4 -1 -3 -1 -6 -5 -3 6 1 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -1 -9 -4 -15 -1 -9 -2 -13 -8 -18 

ΚΑΒΑΛΑΣ -4 -26 -9 -10 6 -17 -2 -7 -6 -38 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 -3 0 -8 24 -8 -2 -6 3 -5 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ -3 -2 -3 -3 1 -12 -2 -2 -2 -18 

ΚΕΡΚΥΡΑ -1 -22 -7 -7 -11 -13 -15 -8 -71 -69 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0 -12 0 -2 -11 -7 -2 -2 -19 -77 

ΚΙΛΚΙΣ -1 -11 -2 -6 -2 -12 -4 -5 -7 -16 

ΚΟΖΑΝΗ 0 -17 -3 -19 -9 -14 0 -15 -6 -37 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ -5 -40 -6 -15 -17 -19 -4 -12 -25 -75 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ -8 -33 -4 -12 -40 -11 -13 -12 -95 -258 

ΛΑΚΩΝΙΑ -3 -18 -1 -3 -14 -8 -4 -5 -39 -113 

ΛΑΡΙΣΑΣ 1 -7 -11 -24 6 -6 1 -21 -14 -40 

ΛΑΣΙΘΙ -4 -21 -2 -14 -21 -10 -15 -3 -74 -136 

ΛΕΣΒΟΥ -1 -9 -1 -6 -11 -12 -8 -5 -47 -51 

ΛΕΥΚΑΔΑ 0 -2 -1 -2 5 1 -4 -2 -10 -4 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 1 -3 -7 -9 3 -2 -9 -4 12 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 0 -24 -5 -10 -11 -10 -7 -10 -21 -128 

ΞΑΝΘΗ 0 -16 -4 -9 0 -6 -16 -7 -23 -42 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -11 -95 -15 -63 -90 -34 -20 -44 -35 -213 

ΠΕΛΛΑ -1 -24 -16 -8 -8 -24 -13 -5 7 -4 

ΠΙΕΡΙΑ -1 4 -5 -10 5 -15 -9 -7 -1 11 

ΠΡΕΒΕΖΑ 2 -6 -2 -2 0 -6 0 -3 -10 -8 

ΡΕΘΥΜΝΟ 0 -23 0 -9 -20 -9 -10 -6 -47 -70 

ΡΟΔΟΠΗ 0 -5 -4 -7 8 -3 -9 -6 -19 -7 

ΣΑΜΟΥ 0 -8 -2 -5 -21 -9 -7 -3 -37 -86 

ΣΕΡΡΕΣ 3 -14 -6 -14 1 -13 -17 -9 -15 1 

ΤΡΙΚΑΛΑ 0 -3 0 -3 3 -6 0 -4 -5 -10 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ -1 -10 -7 -6 -8 -7 -4 -8 -8 -21 

ΦΛΩΡΙΝΑ -3 -15 -2 -3 -5 -4 -5 -3 1 5 

ΦΩΚΙΔΑ 0 -6 -1 -1 7 -1 -2 -1 -5 -23 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ -3 -27 -6 -17 -4 -16 -12 -9 -10 -55 

ΧΑΝΙΑ -5 -33 -3 -15 -14 -21 -5 -14 -56 -109 

ΧΙΟΣ 0 -11 -2 -3 -21 -4 -6 -2 -30 -60 

ΣΥΝΟΛΟ -84 
-

1161 -311 
-

1019 -793 -761 -561 -806 
-

1661 
-

3640 

 

 


