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ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ  ΔΕΛΤ ΙΟ  

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

 

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την πράξη 17/27-07-

2016, πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις 
θέσεων (μεταθέσεις εντός) των εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και 

ΠΕ70 Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας. 

 

Oι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν με τη σημερινή πράξη 

του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να υποβάλουν αίτηση 

επανεξέτασης (για τυχόν λάθη ή παραλείψεις), από 28-07-2016 έως 01-08-

2016 και ώρα 11.00 π.μ. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στο dipeaath@sch.gr ή με ΦΑΞ στα 2105248449 και 2105249696. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση, μπορούν -στο ίδιο χρονικό 

διάστημα και με τον ίδιο τρόπο- να υποβάλουν δήλωση οριστικής 

τοποθέτησης -αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στο dipeaath@sch.gr ή με ΦΑΞ στα 2105248449 και 2105249696- για τη Β΄ 

φάση οριστικής τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, από 28-07-

2016 έως 01-08-2016 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

Μετά τη διαδικασία της Β΄ φάσης οριστικής τοποθέτησης και εφόσον 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν, θα ακολουθήσει η διαδικασία 

της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση -στα εναπομείναντα οργανικά 

κενά - με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης σύμφωνα με το  άρθρο 13, παρ. 2 

του Π.Δ.100/1997). 

 

Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί οργανικά, μετά την 

ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να 

υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (θα βγει σχετική ανακοίνωση). 
 

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας θα μπορούν 
να υποβληθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των μεταθέσεων (άρθρο 10 και άρθρο 15 παρ. 13 του 
Π.Δ.50/1996). 
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