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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΔΙΣ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
Α) Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ ηυν αιηήζευν επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή
παπαλείτειρ), ηο ΠΥΣΠΔ οπιζηικοποίηζε με ηη ζημεπινή ηος ππάξη 22/12-06-2018 ηιρ
μεηαθέζειρ – οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70 & ΠΔ79 Γενικήρ
Δκπαίδεςζηρ (Α΄ θάζη).
Με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ππαγμαηοποιήθηκαν οι ηοποθεηήζειρ
ηηρ Β’ θάζηρ εκπαιδεςηικών ΠΔ06, ΠΔ11 και ΠΔ60 Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ.
Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ και επειδή ςπήπσαν
εκπαιδεςηικοί ΠΔ06 και ΠΔ11 πος δεν ηοποθεηήθηκαν ακολούθηζε η διαδικαζία ηηρ
Γ΄ θάζηρ (σποτρεωτική τοποθέτηση -ζηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά- με τα
λιγότερα μόρια μετάθεσης σύμυωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 τοσ Π.Δ.100/1997).
Oι εκπαιδεςηικοί πος ηοποθεηήθηκαν με ηη ζημεπινή ππάξη ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ,
μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλοςν αίηηζη επανεξέηαζηρ (για ηςσόν λάθη ή
παπαλείτειρ), έυρ ηη Γεςηέπα 18-06-2018.
Σηη διάθεζη ηος ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ παπέμειναν 5 εκπαιδεςηικοί ΠΔ06.
Τα εναπομείνανηα οπγανικά κενά για ηο ζσολικό έηορ 2018-2019 ζηην Α΄
Αθήναρ είναι 1 ΠΔ11, 3 ΠΔ60, 167 ΠΔ70 και 21 ΠΔ79.
Β) Μεηά και ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ ηυν οπιζηικών ηοποθεηήζευν –
βεληιώζευν θέζευν ηυν εκπαιδεςηικών ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70 και ΠΔ79 Γενικήρ
Δκπαίδεςζηρ (Α΄, Β΄ και Γ΄ θάζη), οι εκπαιδεςηικοί πος μεηαηέθηκαν ή ηοποθεηήθηκαν
οπγανικά με ηην παπαπάνυ διαδικαζία, καθώρ και οι ςπόλοιποι εκπαιδεςηικοί ηηρ Α΄
Γιεύθςνζηρ Π.Δ. Αθηνών, θα μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να ςποβάλλοςν αίηηζη
απόζπαζηρ ενηόρ ΠΥΣΠΔ από 19/06/2018 μέσπι και 19/07/2018.
Για ηη διαδικαζία και ηον ηπόπο ςποβολήρ αιηήζευν απόζπαζηρ (ενηόρ ηος ΠΥΣΠΔ Α΄
Αθήναρ) θα ακολοςθήζει ζσεηική ανακοίνυζη από ηη Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ.
Γ) Σσεηικά με ηιρ δηλώζειρ ηυν εκπαιδεςηικών ΠΔ05-Γαλλικήρ Γλώζζαρ, ΠΔ07Γεπμανικήρ Γλώζζαρ, ΠΔ86-Πληποθοπικήρ και ΠΔ91-Θεαηπικήρ Αγυγήρ ηο
ΠΥΣΠΔ Α΄ Αθήναρ, μεηά ηη δημοζίεςζη ηος ΦΔΚ 1921/2018 και ηο έγγπαθο
91986/Δ2/05-06-2018 ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. «Οδηγίερ για ηην ηοποθέηηζη ηυν
εκπαιδεςηικών κλάδυν ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ08, ΠΔ86 και ΠΔ91», αναμένει
διεςκπινίζειρ, ύζηεπα από ςποβολή επυηημάηυν ζηο ΥΠ.Π.Δ.Θ., για ηοςρ/ηιρ
εκπαιδεςηικούρ πος δεν ςπέβαλαν αίηηζη ηοποθέηηζηρ καηά ηη διαδικαζία
ςποβολήρ αιηήζευν ζύμθυνα με ηην εγκύκλιο «Μεηαθέζειρ εκπαιδεςηικών
Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζσολικού έηοςρ 2017-2018».
Γ) Το ζςμβούλιο απέππιτε αίηηζη ανάκληζηρ μεηάθεζηρ εκπαιδεςηικού ΠΔ70,
επειδή ανάκληζη μεηάθεζηρ δεν πποβλέπεηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ.
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