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Αθήνα, 01 Ιοςνίος 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 17
Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηη Γεςηέπα 01 Ιοςνίος 2020, με ηα παπακάηω θέμαηα
Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ:
1. Βεληιώζειρ θέζεων – Οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ
ηη ζημεπινή ζςνεδπίαζη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, με ηην ππάξη 17/01-06-2020,
ππαγμαηοποιήθηκαν οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ και οι βεληιώζειρ θέζεων (βλ. ζύνδεζμο
http://takisroumpis.gr/?p=10527) εκπαιδεςηικών Διδικήρ Αγωγήρ & Δκπαίδεςζηρ ηηρ
Διεύθςνζηρ Π.Ε. Α΄ Αθήναρ.
Δεν θα ακολοςθήζει επόμενη θάζη, καθώρ δεν ςπάπσοςν εκπαιδεςηικοί ζηη διάθεζη.
2. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων .Μ.Δ.Α.Δ. ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ, μεηά ηιρ
οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ – βεληιώζειρ θέζεων
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ επικύπυζε ηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Διδικήρ Αγωγήρ (βλ.
ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10545) για ηο ζσολικό έηορ 2020-2021.
Δςζηςσώρ, και μόνο η ύπαπξη ηόζυν οπγανικών κενών καηαδεικνύει ηην αδήπιηη ανάγκη για
μόνιμοςρ διοπιζμούρ.
3. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων Γενικήρ Αγωγήρ ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ με ηην ππάξη 17/01-06-2020, επικύπυζε ηα οπγανικά κενά Γενικήρ
Αγυγήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10519), με βάζη ηα οποία οι εκπαιδεςηικοί
Γενικήρ Αγυγήρ κλάδυν ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 πος
βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος ΠΤΠΔ από μεηάθεζη ή έσοςν ςποβάλει αίηηζη για βεληίωζη
θέζηρ ενηόρ ηος ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ καλούνηαι να ςποβάλοςν δήλωζη πποηίμηζηρ -ζηο πλαίζιο
ηηρ Α΄ θάζηρ- από ηην Σπίηη 02 Ιοςνίος έυρ και ηη Δεςηέπα 08 Ιοςνίος 2020 και ώπα 23.59
αποκλειζηικά μέζυ ηος Online ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ Μηηπώος Εκπαιδεςηικών και Τποβολήρ
Αιηήζευν Μεηαθέζευν (https://teachers.minedu.gov.gr).
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).
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