
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δθλώςεισ οριςτικισ   τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ 
κζςθσ»     

Α. Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Αγωγισ που υπζβαλαν αρχική αίτηςη για βελτίωςη θζςησ ή 

δήλωςη οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή ζχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ςτο ΠΥΣΠΕ Δϋ Αθήνασ για τους κλάδους 

ΠΕ05, ΠΕ06,ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής,  να υποβάλουν από 10-05-2021 ζωσ 

και 19-05-2021 και ϊρα 20:00 ςχετική δήλωςη  αποκλειςτικά μζςω του Online υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Μθτρώου Εκπαιδευτικών και Τποβολισ Μετακζςεων  (https://teachers.minedu.gov.gr)  ςτην οποία θα 

αναγράφουν με ςειρά προτίμηςησ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που επιθυμοφν να τφχουν βελτίωςη θζςησ  ή να 

τοποθετηθοφν οριςτικά. 

Β. Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ που υπζβαλαν αρχική αίτηςη για βελτίωςη θζςησ ή 

δήλωςη οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή ζχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ςτο ΠΥΣΠΕ Δϋ Αθήνασ,  να υποβάλουν 

από 10-05-2021 ζωσ και 19-05-2021 και ϊρα 15:00 ςχετική δήλωςη,  είτε αυτοπροςϊπωσ ςτη Διεφθυνςη Π.Ε 

Δϋ Αθήνασ (Λεωφ. Συγγροφ 165) είτε μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr , ςτην 

οποία θα αναγράφουν με ςειρά προτίμηςησ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που επιθυμοφν να τφχουν βελτίωςη θζςησ  

ή να τοποθετηθοφν οριςτικά. 

         Διευκρινιςτικά αναφζρεται ότι ςτη δήλωςη τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ μποροφν να αναγραφοφν 

μζχρι 20 ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 100/1997. Πζραν των οργανικϊν θζςεων που 

ανακοινϊθηκαν, μποροφν να ςυμπεριληφθοφν ςτισ προτιμήςεισ και θζςεισ ςχολείων που πιθανόν θα 

προκφψουν κατά τη διαδικαςία των μεταθζςεων των εκπαιδευτικϊν από ςχολείο ςε ςχολείο. 

Τπενκυμίηεται ότι: 

1. Οι θζςεισ των Δαςκάλων και Νηπιαγωγϊν ςτα Ενιαίου Τφπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία είναι ενιαίεσ και χωρίσ διάκριςη (πρωινό ή ολοήμερο πρόγραμμα). 

                                             
               EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                     ------ 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  ΑΣΣΙΚΗ                                     
 Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  Δ΄ ΑΘΗΝΑ                             

ΠΤΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
         ------ 
Ταχ. Δ/νςη : Λ. Συγγροφ  165 
             17121 Νζα Σμφρνη 
Τηλ.              :  2131617423 -424 
Πληροφορ. :  Σακογιάννησ Γ. 
 FAX         : 2131617420 
e-mail           : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
 

Ν. Σμύρνη,  07 /05/2021 

 

Αρ. πρωτ.: 3988 

ΠΡΟ: Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ  Π.Ε. Δϋ  
Αθήνασ 

 (δια μζςου Σχολικϊν Μονάδων) 
ΚΟΙΝ: Δ/νςεισ Π/θμιασ Εκπ/ςησ τησ χϊρασ 
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2. Δήλωςη τοποθζτηςησ δικαιοφνται να υποβάλουν όςοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει αντίςτοιχη 

αίτηςη κατά τη διάρκεια υποβολήσ αιτήςεων μετάθεςησ. 

3. Οι αιτήςεισ για αμοιβαία μετάθεςη από ςχολείο ςε ςχολείο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Δϋ Αθήνασ (εντόσ 

ΠΥΣΠΕ) ςφμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, να υποβληθοφν ςτο Γραφείο Δ/νςησ 

Π.Ε  Δϋ Αθήνασ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερών από την οριςτική ανακοίνωςη των μεταθζςεων. 

      Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία, δε γίνεται δεκτι καμία διόρκωςθ. 

 

 Επιςυνάπτεται:  

1. χετικι διλωςθ (Μόνο για εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ) 

 

 

 

 

                     H  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
             

     Σ..Τ. 
 

                                   ΜΕΪΝΣΑΗ ΑΘΑΝΑΙΑ 

 


