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ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ  ΔΕΛΤ ΙΟ  

 

ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

 

Με ηην ππάξη 15/02-06-2017 ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ππαγμαηοποιήθηκαν οι 
ηοποθεηήζειρ ηηρ Β’ θάζηρ (http://takisroumpis.gr/?p=3989) εκπαιδεςηικών 

ΠΔ06 και ΠΔ60 Γενικήρ Αγυγήρ. 
 

Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ και επειδή 
ςπήπσαν εκπαιδεςηικοί ΠΔ11 και ΠΔ70 πος δεν ηοποθεηήθηκαν (κςπίυρ 

αποζπαζμένοι εξυηεπικού), ακολούθηζε η διαδικαζία ηηρ Γ΄ θάζηρ 
(σποτρεωτική τοποθέτηση -ζηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά- με τα λιγότερα 

μόρια μετάθεσης σύμυωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 τοσ Π.Δ.100/1997). 
 

Oι εκπαιδεςηικοί πος ηοποθεηήθηκαν με ηην ππάξη 15/02-06-2017 ηος 
ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ, μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλοςν αίηηζη 

επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή παπαλείτειρ), έυρ ηην Σεηάπηη 07-06-2017 
και ώπα 14.00 αςηοπποζώπυρ ή με εξοςζιοδόηηζη (4ορ όποθορ, κίνηζη 

πποζυπικού) ή με ΦΑΞ ζηο 2105249696. 

 
Μεηά και ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ ηυν οπιζηικών 

ηοποθεηήζευν – βεληιώζευν θέζευν ηυν εκπαιδεςηικών ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ16, ΠΔ60 
και ΠΔ70 (Α΄, Β΄ και Γ΄ θάζη), οι εκπαιδεςηικοί πος μεηαηέθηκαν ή 

ηοποθεηήθηκαν οπγανικά με ηην παπαπάνυ διαδικαζία, καθώρ και οι ςπόλοιποι 
εκπαιδεςηικοί ηηρ Α΄ Γιεύθςνζηρ Π.Δ. Αθηνών, θα μποπούν (εθόζον 

επιθςμούν) να ςποβάλλοςν αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ από 
06/06/2017 μέσπι και 07/07/2017. 

 
Οι αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ (http://takisroumpis.gr/?p=3931) 

ενηόρ ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ μποπούν να ςποβληθούν, ζύμθυνα με ηο άπθπο 15 
παπ. 13 ηος Π.Γ.50/1996 και ηο άπθπο 10 ηος Π.Γ.50/1996, όπυρ αςηό 

ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 9 ηος Π.Γ.100/1997, μέζα ζε δεκαπένηε (15) 
ημέπερ από ηην ανακοίνωζη ηων μεηαθέζεων. 

 

Για ηη διαδικαζία και ηον ηπόπο ςποβολήρ αιηήζευν απόζπαζηρ και 
αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ (ενηόρ ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ) θα ακολοςθήζοςν ζσεηικέρ 

ανακοινώζειρ. 
 

Σηη διάθεζη ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ παπέμειναν 7 εκπαιδεςηικοί ΠΔ06 
και 4 εκπαιδεςηικοί ΠΔ11. 

 
Τα εναπομείνανηα οπγανικά κενά είναι 23 ΠΔ16, 1 ΠΔ60 και 108 ΠΔ70. 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 
Αιπεηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 
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