
 

 

                                         

      

 

 

 

 

                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόςκλθςθ για προςωρινζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν Γενικισ και Ειδικισ 

Αγωγισ ςε λειτουργικά κενά τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ»               

Το  ΠΥΣΠΕ  Δϋ Ακινασ καλεί από την Σετάρτη 17 Αυγοφςτου 2022 ζωσ και Σετάρτη 24 

Αυγοφςτου 2022 τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων Γενικισ και Ειδικισ αγωγισ: 

 που ανικουν ςτθν διάθεςη (ςυμπεριλαμβάνονται οι νεοδιόριςτοι και οι 

μεταταγμζνοι) του ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ, 

 που αποςπάςτθκαν από άλλα ΠΤΠΕ ή ΠΤΔΕ ςτο ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ,  

    ϊςτε να τοποκετθκοφν προςωρινά, σε λειτουργικά κενά, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Γενικισ & Ειδικισ  αγωγισ εντόσ του ΠΤΠΕ Δ΄ Αθήνασ  υποβάλλοντασ αίτθςθ προςωρινισ 

τοποκζτθςθσ είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr) είτε 

αυτοπρόςωπα ςτθν γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί κα αποςτείλουν τθν υπογεγραμμζνθ αίτθςι τουσ 

μαηί με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (αναγράφονται ςτθν αίτθςθ). Για τουσ 

αποςπαςμζνουσ από άλλα ΠΤΠΕ δεν χρειάηεται θ κατάκεςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

Διευκρινίςεισ:  

1. Οι πίνακεσ με τα λειτουργικά κενά που κα αναρτθκοφν κα αφοροφν κενά που ζχουν 

προκφψει ζωσ εκείνθ τθν ςτιγμι. 

2. Ωσ λειτουργικά κενά  είναι εν δυνάμει οι κζςεισ από όλα τα ςχολεία τθσ Διεφκυνςθσ 

Π.Ε Δϋ Ακινασ. 

3. Τα λειτουργικά κενά καλφπτονται με τθν εξισ ςειρά :  

                                                    
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
--- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 
          Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

--- 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΤΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
 

Τατ. Δ/νζη      : Λ. Σσγγρού 165 

                         171 21  -  Ν. Σμύρνη 

Πληροθορίες  :Σακογιάννης Γ.                  

Τηλέθωνο       : 2131617424 

e-mail              : pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr 

    Ν. Σμύρνη, 17-08-2022 
      
    Αρ. πρωη.: Δ.Υ. 

  ΠΡΟ: Ενδιαθερόμενοσς        

              εκπαιδεσηικούς 
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 Πρϊτα τοποκετοφνται οι εκπαιδευτικοί που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι 

για τθν ςχολικι χρονιά 2022-2023 ( Η διαδικαςία αυτι κα γίνει από 1/09  

ζωσ 3 /09), 

 Ζπειτα οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθν Διάθεςη του ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ, 

 Οι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν να αποςπαςτοφν από τθν οργανικι τουσ  κζςθ 

ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ΠΥΣΠΕ μαηί με του εκπαιδευτικοφσ που ζχουν 

αποςπαςτεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ςτο ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ, 

 Τζλοσ οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί. 

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν γραμματεία του 

ΠΥΣΠΕ μζςω mail (pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr) ι τθλεφωνικά ςτο τθλζφωνο 

2131617424. 

  

 
            Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
                                                                               Τ.Σ.Υ. 

 

 

    ΚΟΤΜΕΝΣΟ ΙΩΑΝΝΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

υν:  
1. Αίτηςη - Δήλωςη  προςωρινήσ τοποθζτηςησ 
2. Πίνακεσ με τα λειτουργικά κενά 

mailto:pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr

