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Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο  Γ Δ Λ Σ Ι Ο  
 

ηη ζημεπινή ζςνεδπίαζη ηος, ηο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ με ηην ππάξη 13/11-07-2016, 
επικύπυζε ηιρ κενέρ οπγανικέρ θέζειρ ηυν εκπαιδεςηικών ΠΔ70 ηηρ Γενικήρ Αγυγήρ 
(http://takisroumpis.gr). Γιαπιζηώθηκε ςπεπαπιθμία ζηο 4ο Γημοηικό τολείο 

Βύρωνα (ςποβιβάζηηκε από 12/θ ζε 6/θ) και καλούνηαι να ςποβάλοςν δήλυζη θεηικήρ ή 
απνηηικήρ ςπεπαπιθμίαρ  όλοι οι εκπαιδεσηικοί ΠΔ70 ηοσ ζσγκεκριμένοσ ζτολείοσ 

από 11/7 έυρ 13/7 και ώπα 11.00, αςηοπποζώπυρ ή με εξοςζιοδόηηζη ή με ηλεκηπονικό 
ηασςδπομείο ζηο dipeaath@sch.gr ή με ΦΑΞ ζηο 2105248449. 

 

 

ΠΙΘΑΝΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑ 
 

1. Μέσπι Σεηάπηη 13/7 θεηικές ή αρνηηικές δηλώζεις ςπεπαπιθμίαρ ηυν 

εκπαιδεςηικών ηος 4οσ Γ.. Βύρωνα. 

2. ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ 13/7 και ονομαζηικόρ σαπακηηπιζμόρ ςπεπάπιθμυν. 

Πρόζκληζη σποβολής δηλώζεων προηίμηζης από 13 έυρ 15/7 α) ηυν 

οπγανικά ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών ΠΔ70 ηος 4ος Γημοηικού σολείος 

Βύπυνα και β) ηυν εκπαιδεςηικών ΠΔ70 πος κπίθηκαν οπγανικά ςπεπάπιθμοι 

καηά ηα πποηγούμενα έηη, ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηο άπθπο 14, παπ. 

5γ, ηος Π.Γ.50/1996 (ΦΔΚ 45, η. Α΄), εθόζον επιθςμούν, να μεηαηεθούν ζηο 

ζσολείο πος κπίθηκαν ςπεπάπιθμοι, αν έσει δημιοςπγηθεί ζ’ αςηό κενή οπγανική 

θέζη. ΄Δνηαξη εκπαιδεςηικών ζε ειδικέρ καηηγοπίερ μεηάθεζηρ, επικύπυζη 

οπγανικών κενών Διδικήρ Αγυγήρ και ππόζκληζη ςποβολήρ δηλώζευν 

πποηίμηζηρ μέσπι 15/7. 

3. ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ 15/7 και ηοποθέηηζη σπεράριθμων. Μεηαθέζεις - 

ηοποθεηήζεις Διδικής Αγωγής (Α΄ θάζη). Τποβολή αιηήζευν επανεξέηαζηρ 

(για ηςσόν λάθη ή παπαλείτειρ) μέσπι 18/7. 

4. ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ 18/7, εξέηαζη αιηήζευν επανεξέηαζηρ, επικύρωζη 

οργανικών κενών εκπαιδεςηικών Γενικήρ Αγυγήρ ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ16, ΠΔ60, 

επικαιροποίηζη οργανικών κενών εκπαιδεςηικών Γενικήρ Αγυγήρ ΠΔ70 και 

ππόζκληζη για δηλώζεις προηίμηζης από 18 έως 22/7 όζυν βπίζκονηαι 

ζηη διάθεζη ηος ΠΤΠΔ ή έσοςν κάνει αίηηζη βεληίυζηρ θέζηρ. 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

Αιπεηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 
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