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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΠΔΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΔ70 – ΠΙΘΑΝΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΔΝΑ - ΓΗΛΩΔΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΔ05, ΠΔ06, 

ΠΔ07, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70, ΠΔ79 και ΠΔ86 (Α΄ ΦΑΗ) 
 

Α) ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, κε ηελ πξάμε 29/29-07-2019, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζύκθσλα κε ηο άπθπο 94 ηος Ν.4547/2018 θαη ηελ εγκύκλιο 
11392/Δ2/03-07-2018, νη ηοποθεηήζειρ ηων οπγανικά ςπεπάπιθμων 
εκπαιδεςηικών ΠΔ70-Γαζκάλων, πνπ ππεξεηνύζαλ κε απόζπαζε ζην εμσηεξηθό θαηά 

ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 θαη ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ σο ππεξάξηζκνη. 
 

Β) Οι δηλώζειρ πποηίμηζηρ για οπιζηική ηοποθέηηζη ηων εκπαιδεςηικών 

ΠΔ05-Γαλλικήρ γλώζζαρ, ΠΔ06-Αγγλικήρ γλώζζαρ, ΠΔ07-Γεπμανικήρ γλώζζαρ, 
ΠΔ11-Φςζικήρ Αγωγήρ, ΠΔ60-Νηπιαγωγών, ΠΔ70-Γαζκάλων, ΠΔ79-Μοςζικήρ 

και ΠΔ86-Πληποθοπικήρ (Α΄ θάζη) πνπ είλαη ζηη διάθεζη ηος ΠΤΠΔ από 
μεηάθεζη, θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δεηνύλ βεληίωζη θέζηρ εληόο ΠΤΠΕ Α΄ 
Αζήλαο θα ςποβληθούν απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Online πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο 

Μεηξώνπ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Μεηαζέζεσλ 
(https://teachers.minedu.gov.gr) από ηη Γεςηέπα 29/07/2019 έωρ και ηην 

Κςπιακή 04/08/2019 με βάζη ηα οπγανικά κενά ηα οποία επικςπώθηκαν ζηη 
ζημεπινή ζςνεδπίαζη. 
 

Μεηαξύ ηων είκοζι ζσολικών μονάδων κπνξνύλ να δηλωθούν από ηνπο/ηηο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη πιθανά οπγανικά κενά, θαζώο ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθύςεη 

νξγαληθό θελό, από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο, 
θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ. 
 

Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Α΄ θάζηρ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ εκπαιδεςηικοί πος ήηαν 
ζηη διάθεζη και δεν ηοποθεηήθηκαν, ζα αθνινπζήζεη η διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ 
(νέες δηλώζεις προηίμηζης, τωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά) και ηέλορ η διαδικαζία 

ηηρ Γ΄ θάζηρ (σποτρεωηική ηοποθέηηζη ζηα εναπομείνανηα οργανικά κενά με βάζη ηις 
λιγόηερες μονάδες μεηάθεζης, σύμυωνα με το άπθπο 13, παπ. 2 ηος Π.Δ.100/1997). 
 

Γ) Οι εκπαιδεςηικοί πνπ ζα έρνπλ κεηαηεζεί ή ηνπνζεηεζεί νξγαληθά, μεηά ηην 
ολοκλήπωζη ηηρ παπαπάνω διαδικαζίαρ, θαζώο και οι ςπόλοιποι εκπαιδεςηικοί 

Διδικήρ και Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ Α΄ Αθήναρ κπνξνύλ (εθόζνλ επηζπκνύλ) λα 
ππνβάινπλ αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΤΠΔ. Έρεη, ήδε, αλαθνηλσζεί από ηε Δ.Π.Ε. Α΄ 

Αζήλαο (ππιν ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ ηων οπιζηικών 
ηοποθεηήζεων/βεληιώζεων!!!) ζρεηηθή ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζεων μέσπι 
23/8). 
 

Γ) Οι αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ, εληόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, ζα κπνξνύλ λα 

ππνβιεζνύλ μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ 

ηων μεηαθέζεων/ηοποθεηήζεων (άξζξν 10 ηνπ Π.Δ.50/1996 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 9 ηνπ Π.Δ.100/1997 θαη άξζξν 15, παξ. 13 ηνπ Π.Δ.50/1996). 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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