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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 15
Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σπίηη 26 Μαΐος 2020, με ηα παπακάηω θέμαηα
Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ:
1. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων .Μ.Δ.Α.Δ. ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ
 Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ με ηην ππάξη 15/26-05-2019, επικύπυζε ηα οπγανικά κενά Ειδικήρ Αγυγήρ
(βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10425), με βάζη ηα οποία καλούνηαι οι εκπαιδεςηικοί
Ειδικήρ Αγυγήρ πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος ΠΤΠΔ από μεηάθεζη, καθώρ και όζοι/όζερ
εκπαιδεςηικοί Ειδικήρ Αγυγήρ έσοςν ςποβάλει αίηηζη για βεληίωζη θέζηρ, ενηόρ ηος ΠΤΠΕ Α΄
Αθήναρ, να ςποβάλοςν δήλωζη πποηίμηζηρ -ζηο πλαίζιο ηηρ Α΄ θάζηρ- από ηην Σπίηη 26 Μαΐος
έωρ ηη Γεςηέπα 1 Ιοςνίος 2020 και ώπα 12.00 ζηη διεύθςνζη: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr.
ηα οπγανικά κενά ΠΕ70-Δαζκάλυν, με απόθαζη ηηρ πλειοτηθίαρ ηος ΠΤΠΕ (καηατήθιζαν οι
αιπεηοί), δεν ζςμπεπιλήθθηκαν 22 οπγανικά κενά ζε Σμήμαηα Ένηαξηρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 28
ηος Ν.4638/2019, αν και είσαν δοθεί ωρ οπγανικά κενά ζηο ΚΤΠΔ για ηη διαδικαζία ηων
μεηαθέζεων από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ, υρ αποηέλεζμα ηηρ παλινυδίαρ ηος Τποςπγείος Παιδείαρ ζηο
ζςγκεκπιμένο θέμα με αλληλοαναιπούμενερ οδηγίερ και δη πποθοπικέρ.
 Μεηαξύ ηων είκοζι ζσολικών μονάδων μποπούν να δηλωθούν από ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ και
πιθανά οπγανικά κενά (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=9763), καθώρ ςπάπσει πεπίπηυζη
να πποκύτει οπγανικό κενό, από ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ πος έσοςν ςποβάλει αίηηζη βεληίυζηρ
θέζηρ, καηά ηη διαδικαζία ηυν ηοποθεηήζευν.
 Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Α΄ θάζηρ και εθόζον ςπάπσοςν εκπαιδεςηικοί πος ήηαν ζηη διάθεζη και
δεν ηοποθεηήθηκαν, θα ακολοςθήζει 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.Γ.100/1997).
 Οι εκπαιδεςηικοί πος θα έσοςν μεηαηεθεί ή ηοποθεηηθεί οπγανικά, μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ
παπαπάνω διαδικαζίαρ, καθώρ και οι ςπόλοιποι εκπαιδεςηικοί ηηρ Α΄ Αθήναρ θα μποπούν
(εθόζον επιθςμούν), να ςποβάλοςν αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΤΠΔ (θα βγει ζσεηική ππόζκληζη
ςποβολήρ αιηήζευν μεηά ηο πέπαρ ηηρ διαδικαζίαρ ηυν ηοποθεηήζευν/βεληιώζευν και ηηρ Γενικήρ
Αγωγήρ).
 Οι αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ ηόζο ηηρ Ειδικήρ Αγυγήρ όζο και ηηρ Γενικήρ Αγυγήρ, ενηόρ
ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, θα μποπούν να ςποβληθούν μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην
ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ ηων μεηαθέζεων (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.Γ.50/1996).
2. Καθοπιζμόρ ομάδων ζσολικών μονάδων ηηρ Γιεύθςνζηρ Π.Δ. Α΄ Αθήναρ
Η Διεύθςνζη Π.Ε. Α΄ Αθήναρ καθοπίζηηκε από ηο ΠΤΠΕ -ζύμθυνα με ηο άπθπο 5 ηος
Π.Γ.50/1996, όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηο άπθπο 5 ηος Π.Γ.100/1997- υρ μία ομάδα ζσολείων.
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