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1. Ονομαζηικόρ σαπακηηπιζμόρ ςπεπάπιθμων – Γηλώζειρ πποηίμηζηρ 
 

Σν ΠΤΠΕ ραξαθηήξηζε νλνκαζηηθά εκπαιδεςηικούρ ΠΔ70 ηος 4ος Γημοηικού 
σολείος Βύπωνα πνπ θξίλνληαη νξγαληθά ππεξάξηζκνη θαη νη νπνίνη θαινύληαη λα 

ππνβάινπλ δειώζεηο πξνηίκεζεο ζηα νξγαληθά θελά ΠΕ70, όπσο απηά επηθπξώζεθαλ από 
ην ΠΤΠΕ, από 13/7 έσο 15/7 θαη ώξα 11.00, απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδόηεζε ή κε 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζην dipeaath@sch.gr ή κε ΦΑΞ ζηα 2105248449 θαη 

2105249696.  
Καινύληαη επίζεο λα ππνβάινπλ δήισζε, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, οι 

εκπαιδεςηικοί ΠΔ70 πος κπίθηκαν οπγανικά ςπεπάπιθμοι καηά ηα πποηγούμενα 
έηη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 14, παξ. 5γ, ηνπ Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45, η. 
Α΄), εθόζον επιθςμούν, να μεηαηεθούν ζηο ζσολείο πος κπίθηκαν ςπεπάπιθμοι, 

αν έσει δημιοςπγηθεί ζ’ αςηό κενή οπγανική θέζη. 
 

2. Δπικύπωζη οπγανικών κενών ΜΔΑΔ – Γηλώζειρ πποηίμηζηρ 
 

ηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε, ην ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο κε ηελ πξάμε 15/13-07-2016, 
επηθύξσζε ηα νξγαληθά θελά εθπαηδεπηηθώλ Εηδηθήο Αγσγήο, κε βάζε ηα νπνία θαινύληαη 

λα ππνβάινπλ δήισζε πξνηίκεζεο οι εκπαιδεςηικοί Διδικήρ Αγωγήρ πνπ βξίζθνληαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ Α’ Αζήλαο από κεηάζεζε ή έρνπλ θάλεη αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο, 

από 13/7 έσο 15/7 θαη ώξα 11.00, απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδόηεζε ή κε ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν ζην dipeaath@sch.gr ή κε ΦΑΞ ζηα 2105248449 θαη 2105249696. 

 

Μεηαξύ ηων είκοζι ζσολικών μονάδων κπνξνύλ να δηλωθούν από ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη πιθανά οπγανικά κενά (http://takisroumpis.gr/?p=2378) επεηδή 
ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθύςεη νξγαληθό θελό, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ. 
 

Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Α΄ θάζηρ νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη εθόζνλ ππάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ, ζα αθνινπζήζεη η διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ (με 
νέες δηλώζεις προηίμηζης, τωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά) και ηέλορ η διαδικαζία 
ηηρ Γ΄ θάζηρ (σποτρεωηική ηοποθέηηζη -ζηα εναπομείνανηα οργανικά κενά- με ηα 

λιγόηερα μόρια μεηάθεζης, άπθπο 13, παπ. 2 ηος Π.Γ.100/1997). 
 

Η οριζηική ηοποθέηηζη όλων ηων παραπάνω εκπαιδευηικών θα 

πραγμαηοποιηθεί ηην Παραζκευή 15 Ιουλίου. 
 

3. Αίηηζη εκπαιδεςηικών για ένηαξη ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ 
 

Τπνβιήζεθαλ δέθα αηηήζεηο  ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Π.Δ.50/1996 (εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο). Έγηλαλ δεθηέο επηά, απνξξίθζεθαλ δύν θαη 

δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζε κία. 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 
Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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