
     Σάκης Ροσμπής        Αθήνα, 28 Ιοσνίοσ 2018 

Αιρετός ΠΤΠΕ Α΄Αθήνας 

     Σηλ.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr    ΠΡΟ: Δ.  ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 
       ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ  ΔΕΛΤ ΙΟ  

 

ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΠΥΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 25 
 

Α) Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν αιηήζευν επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή παπαλείτειρ), 

ηο ΠΥΣΠΔ οπιζηικοποίηζε με ηη ζημεπινή ηος ππάξη 25/28-06-2018 ηιρ οπιζηικέρ 

ηοποθεηήζειρ ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ86 & ΠΔ91 (Α΄ θάζη). 

Με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ππαγμαηοποιήθηκαν οι οπιζηικέρ 

ηοποθεηήζειρ ηηρ Β’ θάζηρ εκπαιδεςηικών ΠΔ86 -μεηά από νέερ δηλώζειρ πποηίμηζηρ- ζηα 

εναπομείνανηα οπγανικά κενά. 

Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ ακολούθηζε η Γ΄ θάζη 

οπιζηικών ηοποθεηήζεων (σποτρεωηική ηοποθέηηζη ζηα εναπομείνανηα οργανικά κενά με βάζη 

ηις λιγόηερες μονάδες μεηάθεζης, σύμυωνα με το άπθπο 13, παπ. 2 ηος Π.Γ.100/1997) για 

ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ ΠΔ05, ΠΔ07 και ΠΔ86 πος δεν ςπέβαλαν αίηηζη ηοποθέηηζηρ ζύμθυνα 

με ηην εγκύκλιο μεηαθέζεων εκπαιδεςηικών Π.Δ. 2017-2018.  

Oι εκπαιδεςηικοί πος ηοποθεηήθηκαν με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ, μποπούν 

(εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλοςν αίηηζη επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή παπαλείτειρ), 

έωρ ηην Τπίηη 03-07-2018. 

Σηη διάθεζη ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ παπέμεινε 1 εκπαιδεςηικόρ ΠΔ07 λόγυ ηηρ 

αθαίπεζηρ ηος οπγανικού κενού ζηο 87ο Γιαπολιηιζμικό Σσολείο Αθηνών και ηηρ μη 

ανηικαηάζηαζηρ ηος με άλλο οπγανικό κενό. 

Τα εναπομείνανηα οπγανικά κενά μη κοινών ειδικοηήηων για ηο ζσολικό έηορ 2018-

2019 ζηην Α΄ Αθήναρ είναι 1 ΠΔ05 και 3 ΠΔ86. 

 

Β) Μεηά και ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ ηυν οπιζηικών ηοποθεηήζευν ηυν 

εκπαιδεςηικών ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ86 και ΠΔ91 (Α΄, Β΄ και Γ΄ θάζη), οι εκπαιδεςηικοί πος 

ηοποθεηήθηκαν οπγανικά με ηην παπαπάνυ διαδικαζία θα μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να 

ςποβάλοςν αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ από 04/07/2018 μέσπι και 03/08/2018. 

Για ηη διαδικαζία και ηον ηπόπο ςποβολήρ αιηήζευν απόζπαζηρ (ενηόρ ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ 

Αθήναρ) θα ακολοςθήζει ζσεηική ανακοίνυζη από ηη Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ. 

 

Γ) Δξέηαζη αιηήζεων - ενζηάζεων εκπαιδεςηικών 

 

ύμθυνα με ηο Π.Γ.50/1996 ηο ΠΤΠΔ δεν έκανε δεκηέρ ηιρ αιηήζειρ – ενζηάζειρ 

εκπαιδεςηικών ειδικοηήηυν ΠΔ05, ΠΔ07 και ΠΔ86 πος αθοπούζαν ηον ηπόπο ςπολογιζμού ηυν 

μονάδυν ζςνθηκών διαβίυζηρ, πποζθήκη μοπίυν ζςνςπηπέηηζηρ, καθώρ και εκππόθεζμερ 

αιηήζειρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ. 

 

Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών από και ππορ ηην Α΄ Αθήναρ 

 

ηην Α΄ Αθήναρ, μεηά ηην Α΄ θάζη ηων αποζπάζεων, έσοςμε ηιρ παπακάηυ μεηαβολέρ: 

 

Αποζπάζηηκαν από ηην Α΄ Αθήναρ 57 εκπαιδεςηικοί ΠΔ70, 25 εκπαιδεςηικοί ΠΔ60, 2 

εκπαιδεςηικοί ΠΔ05, 1 εκπαιδεςηικόρ ΠΔ06, 12 εκπαιδεςηικοί ΠΔ11, 2 εκπαιδεςηικοί ΠΔ79 και  1 

εκπαιδεςηικόρ ΠΔ86 ζε άλλα ΠΥΣΠΔ. 

Αποζπάζηηκαν ζηην Α΄ Αθήναρ 99 εκπαιδεςηικοί ΠΔ70, 51 εκπαιδεςηικοί ΠΔ60, 2 

εκπαιδεςηικοί ΠΔ05, 1 εκπαιδεςηικόρ ΠΔ06, 5 εκπαιδεςηικοί ΠΔ08, 12 εκπαιδεςηικοί ΠΔ11, 3 

εκπαιδεςηικοί ΠΔ79 και 7 εκπαιδεςηικοί ΠΔ86 από άλλα ΠΥΣΠΔ. 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

Αιπεηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 
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