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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

Σας κοινοποιώ τα οργανικά κενά -μετά και τη δημοσίευση στο 
ΦΕΚ1944/18-7-2014 της τροποποιητικής υπουργικής απόφασης που αφορά 

τις μεταβολές σχολικών μονάδων- όπως αυτά επικυρώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ 
Α΄Αθήνας (Πράξη 10/25-7-2014), για τα οποία καλούνται οι υπεράριθμοι 

εκπαιδευτικοί ΠΕ70, από τα σχολεία που υποβιβάζονται ή 
συγχωνεύονται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α., να υποβάλλουν 

δήλωση οριστικής τοποθέτησης (μέχρι είκοσι προτιμήσεις), από 28-7-

2014 έως 30-7-2014, επιλέγοντας ΜΟΝΟ σχολικές μονάδες που 
παρουσιάζουν οργανικά κενά. 

 
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί ως εξής: 

 
1. Από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως 

 
2. Με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη 

 
3. Με ΦΑΞ στο 2105249696 

  

Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για την τοποθέτηση των υπεράριθμων 
εκπαιδευτικών στις 31 Ιουλίου. 
 

Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα κληθούν να 

κάνουν δήλωση προτίμησης (με βάση τα εναπομείναντα οργανικά κενά) 
όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής 

τοποθέτησης (Α΄ φάση) και έχουν μετατεθεί ή βρίσκονται στη διάθεση 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (πλην των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων των οποίων η προσωρινή τοποθέτηση εκτιμώ ότι θα 
πραγματοποιηθεί μετά τις 25/8). Σύμφωνα με πρόχειρο 

χρονοδιάγραμμα του ΠΥΣΠΕ οι δηλώσεις προτίμησης πιθανόν θα 
υποβληθούν από 1/7 έως και 7/7 (θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά τη 

συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 31/7 και η δήλωση θα μπορεί να υποβληθεί 
όπως περιγράφεται παραπάνω). 

 

Σας υπενθυμίζω ότι όσοι συνάδελφοι δεν τοποθετηθούν στην Α΄ φάση 
μπορούν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση οριστικής τοποθέτησης (Β΄ 

φάση). 
 

Μετά τη διαδικασία της Β΄ φάσης οριστικής τοποθέτησης και εφόσον 
υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν, θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση με τα λιγότερα 
μόρια μετάθεσης). 

Τάκης Ρουμπής 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 

../Documents/ΠΥΣΠΕ%20ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ%202014/ΠΥΣΠΕ%20ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ%202013-2014/Downloads/Downloads/takisroumpis@yahoo.gr

