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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
 

Α) Με ηη ζημεπινή ππάξη 21/18-06-2020 ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ πραγμαηοποιήθηκαν οι 

ηοποθεηήζειρ ηηρ Β΄ θάζηρ  (μεηά από δήλυζη πποηίμηζηρ) εκπαιδεςηικών ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ11 και 

ΠΔ60 Γενικής Αγωγής (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10670) ποσ είταν παραμείνει ζηη 

διάθεζη ηοσ ΠΥΣΠΔ μεηά ηην Α΄ θάζη. 
 

Μεηά ηη διαδικαζία ηης Β΄ θάζης οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ και επειδή σπήρτε εκπαιδεσηικός ΠΔ70 

ποσ παρέμενε ζηη διάθεζη ακολούθηζε η διαδικαζία ηηρ Γ΄ θάζηρ (βλ. ζύνδεζμο 

http://takisroumpis.gr/?p=10670). Σύμθωνα με ηο άρθρο 13, παρ. 2 ηοσ Π.Γ.100/1997) ζηην Γ΄ θάζη 

ηοποθεηούνηαι ςποσπευηικά (συπίρ δήλυζη πποηίμηζηρ ζηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά) οι έσονηερ 

ηιρ λιγόηεπερ μονάδερ μεηάθεζηρ ζηα ζσολεία με ηιρ πεπιζζόηεπερ μονάδερ ζςνθηκών διαβίυζηρ.  
 

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

(εθόζον επιθσμούν) να ςποβάλλοςν αίηηζη επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή παπαλείτειρ), έως ηην 

Τρίηη 23-06-2020 και ώρα 11.00. 
 

Σηη διάθεζη ηοσ ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήνας παρέμειναν ηρεις εκπαιδεσηικοί ΠΔ06-Αγγλικής γλώζζας, 

καθώρ δεν ςπάπσοςν οπγανικά κενά. 
 

Τα εναπομείνανηα οργανικά κενά για ηο ζτολικό έηος 2020-2021 ζηην Α΄ Αθήνας είναι 1 ΠΔ11-

Φσζικής Αγωγής, 3 ΠΔ60-Νηπιαγωγών,  181 ΠΔ70-Γαζκάλων και 14 ΠΔ79-Μοσζικής. 
 

Γ) Οι εκπαιδεσηικοί πος μεηαηέθηκαν ή ηοποθεηήθηκαν οπγανικά, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης 

παραπάνω διαδικαζίας, καθώρ και οι σπόλοιποι εκπαιδεσηικοί Διδικής και Γενικής Αγωγής ηης Α΄ 

Αθήνας μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλλοςν αίηηζη απόζπαζης ενηός ΠΥΣΠΔ. Θα εκδοθεί 

ζσεηική ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν από ηη Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ ηιρ επόμενερ ημέπερ. 
 

Οι εκπαιδεςηικοί πος θα ςποβάλοςν αίηηζη απόζπαζης, ενηός ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήνας, θα 

ζςμμεηάζσοςν ζηη διαδικαζία ηυν αποζπάζευν από κοινού με ηοςρ ςπόλοιποςρ εκπαιδεςηικούρ ποσ θα 

αποζπαζηούν ζηην Α΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΔ.  
 

Οι αποζπαζμένοι από άλλα ΠΤΠΔ εκπαιδεςηικοί θα δηλώζοςν ζσολικέρ μονάδερ πποηίμηζηρ για 

πποζυπινή ηοποθέηηζη -εκηόρ απποόπηος- ζηιρ απσέρ επηεμβπίος. 
 

Συν παπαπάνυ αποζπάζευν ενηόρ ΠΤΠΔ και ηυν πποζυπινών ηοποθεηήζευν ηυν αποζπαζμένυν 

εκπαιδεςηικών θα πποηγηθούν οι ηοποθεηήζειρ ηυν λειηοςπγικά ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών, καθώρ και 

ηυν εκπαιδεςηικών πος παπέμειναν ζηη διάθεζη. 
 

Γ) Οι αιηήζεις αμοιβαίας μεηάθεζης, ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ, μποπούν να ςποβληθούν μέζα ζε 

δεκαπένηε (15) ημέρες από ηην ολοκλήρωζη ηης διαδικαζίας ηων μεηαθέζεων/οριζηικών 

ηοποθεηήζεων (άπθπο 10 ηος Π.Γ.50/1996, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 9 ηος Π.Γ.100/1997 και 

άπθπο 15, παπ. 13 ηος Π.Γ.50/1996). Θα ακολοσθήζει ζτεηική ανακοίνωζη από ηη Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήνας 

για ηην σποβολή αιηήζεων. 
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