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Α) Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν αιηήζευν επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή 
παπαλείτειρ), ηο ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ οπιζηικοποίηζε με ηην ππάξη 32/09-08-2019 ηιρ 
οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ – μεηαθέζειρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ εκπαιδεςηικών ΠΔ05, ΠΔ06, 

ΠΔ07, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70, ΠΔ79 & ΠΔ86 Γενικήρ Αγωγήρ (Α΄ θάζη). 
 

Με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ππαγμαηοποιήθηκαν οι ηοποθεηήζειρ 

ηηρ Β’ θάζηρ εκπαιδεςηικών ΠΔ06, ΠΔ60 και ΠΔ86 Γενικήρ Αγωγήρ πος είσαν 
παπαμείνει ζηη διάθεζη ηος ΠΥΣΠΔ μεηά ηην Α΄ θάζη (με δήλυζη πποηίμηζηρ). 
 

Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ και επειδή ςπήπσε 
εκπαιδεςηικόρ ΠΔ70 πος παπέμενε ζηη διάθεζη (συπίρ δήλυζη πποηίμηζηρ) 
ακολούθηζε η διαδικαζία ηηρ Γ΄ θάζηρ (ςποσπεωηική ηοποθέηηζη -ζηα εναπομείνανηα 

οπγανικά κενά- με ηα λιγόηεπα μόπια μεηάθεζηρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 13, παπ. 2 
ηος Π.Δ.100/1997). 
 

Β) Oι εκπαιδεςηικοί πος ηοποθεηήθηκαν με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, 
μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλοςν αίηηζη επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή 
παπαλείτειρ), έωρ ηην Τπίηη 13-08-2019 και ώπα 11.00. 

 

Σηη διάθεζη ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ παπέμειναν 5 εκπαιδεςηικοί ΠΔ06. 
 

Τα εναπομείνανηα οπγανικά κενά για ηο ζσολικό έηορ 2019-2020 ζηην Α΄ 

Αθήναρ είναι 7 ΠΔ11-Φςζικήρ Αγωγήρ, 5 ΠΔ60-Νηπιαγωγών, 154 ΠΔ70-Γαζκάλων 
και 14 ΠΔ79-Μοςζικήρ. 
 

Γ) Οι εκπαιδεςηικοί πος μεηαηέθηκαν ή ηοποθεηήθηκαν οπγανικά, μεηά ηην 
ολοκλήπωζη ηηρ παπαπάνω διαδικαζίαρ, καθώρ και οι ςπόλοιποι εκπαιδεςηικοί 
Διδικήρ και Γενικήρ Αγωγήρ ηηρ Α΄ Αθήναρ μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλοςν 

αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ. 
 

Έσει, ήδη, ανακοινυθεί από ηη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήναρ ζσεηική ππόζκληζη ςποβολήρ 

αιηήζεων μέσπι και ηιρ 23/8. 
 

Οι εκπαιδεςηικοί πος θα ςποβάλοςν αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ θα 
ζςμμεηάζσοςν ζηη διαδικαζία ηυν αποζπάζευν ενηόρ ΠΤΠΕ, από κοινού με ηοςρ 

ςπόλοιποςρ εκπαιδεςηικούρ πος αποζπάζηηκαν ζηην Α΄ Αθήναρ από άλλα ΠΥΣΠΔ.  
 

Οι αποζπαζμένοι από άλλα ΠΤΠΕ εκπαιδεςηικοί θα δηλώζοςν ζσολικέρ μονάδερ 

πποηίμηζηρ για πποζυπινή ηοποθέηηζη -εκηόρ απποόπηος- ζηιρ απσέρ επηεμβπίος. 
 

Συν παπαπάνυ αποζπάζευν ενηόρ ΠΤΠΕ 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 αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ, ενηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, θα μποπούν να 

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

ηων μεηαθέζεων/ηοποθεηήζεων (άπθπο 10 ηος Π.Δ.50/1996 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο 

άπθπο 9 ηος Π.Δ.100/1997 και άπθπο 15, παπ. 13 ηος Π.Δ.50/1996). Θα ακολοςθήζει 

ζσεηική ανακοίνωζη από ηη Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ για ηην ςποβολή αιηήζεων. 

 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/Πίνακας-οριστικών-τοποθετήσεων-βελτιώσεων-θέσεων.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/Πίνακας-οριστικών-τοποθετήσεων-βελτιώσεων-θέσεων.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%92%CE%84-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%92%CE%84-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%93%CE%84-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Π.Δ.100_97.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%94.%CE%A0.%CE%95.-%CE%91%CE%84-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/?p=8152
http://takisroumpis.gr/?p=8152
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Π.Δ.50_1996.pdf


 

Δ) Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος ζποςδών 

μεηαπηςσιακού επιπέδος (integrated master), ζύμθωνα με ηο άπθπο 46 ηος 
Ν.4485/2017 
 

Σο ΠΤΠΕ έκανε δεκηέρ ηιρ αιηήζειρ αναγνώπιζηρ ζςνάθειαρ ηυν ζςγκεκπιμένυν ηίηλυν 

οκηώ εκπαιδεςηικών ΠΔ79.01-Μοςζικήρ (ηίηλοι ηυν ημημάηυν Μοςζικών ποςδών ηος 
Δ.Κ.Π.Α. (ΦΕΚ 3900/ τ.Β΄/07-09-2018) και ηος Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/14-05-2019). 
 

Ο ενιαίορ και αδιάζπαζηορ ηίηλορ ζποςδών μεηαπηςσιακού επιπέδος (integrated 
master) λογίζεται ότι έτει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής τοσ πτστίοσ ή διπλώματος 

και καηαλαμβάνει και ηοςρ αποθοιηήζανηερ ππιν από ηην έναπξη ιζσύορ ηος νόμος. 
 

 Ο ενιαίορ και αδιάζπαζηορ ηίηλορ ζποςδών μεηαπηςσιακού επιπέδος δεν 
επιθέπει μιζθολογικέρ μεηαβολέρ. 

 
 

Σάκηρ Ροςμπήρ 
Αιπεηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ 
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