
         

 

 

                                                                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Παράταςη προθεςμίασ για υποβολή δηλώςεων προτίμηςησ για οριςτική 

τοποθζτηςη/βελτίωςη θζςησ εκπαιδευτικών Γενικήσ Αγωγήσ τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Γ' 
Αθήνασ λόγω τεχνικοφ προβλήματοσ». 

Το ΠΥΣΠΕ Γϋ Ακινασ, ςε ςυνζχεια τθσ αρ. 06/16-04-2021 πράξθσ του, 

Κ Α Λ Ε Ι 

     Τουσ εκπαιδευτικοφσ Γενικήσ Αγωγήσ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Γ' Ακινασ: 

- που ζχουν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ (βελτίωςθσ κζςθσ) 

- που ζχουν υποβάλει διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ  

- που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Γ' Ακινασ 

 
να δθλϊςουν μζχρι 20 ςχολικζσ μονάδεσ όπου επικυμοφν να μετατεκοφν/ τοποκετθκοφν οριςτικά 
μζςω του Online Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Υποβολισ Αιτιςεων 
Μετακζςεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Μεταξφ των είκοςι ςχολικϊν μονάδων, οι 
εκπαιδευτικοί δφνανται να δθλϊςουν και ςχολικζσ μονάδεσ των ςυνθμμζνων πινάκων με μθδζν 
(0) οργανικά κενά, κακϊσ ενδζχεται κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων να προκφψει οργανικό 
κενό από τουσ αιτουμζνουσ μετάκεςθ εντόσ (βελτίωςθ κζςθσ) εκπαιδευτικοφσ. 
 
     Σθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν οργανικά κενά των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ91.01. 
 
     Λόγω τεχνικοφ προβλήματοσ δίνεται παράταςησ προθεςμίασ για διλωςθ προτίμθςθσ 
ςχολικϊν μονάδων για οριςτικι τοποκζτθςθ / βελτίωςθ κζςθσ εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ που 
κα γίνει αποκλειςτικά μζςω του Online Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και 
Υποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων (https://teachers.minedu.gov.gr) ζωσ και την Παραςκευή                 
23-04-2021 και ώρα 23:59. Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτική. Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ι 
ενςτάςεισ ςχετικζσ με ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων δε κα γίνονται δεκτζσ. 

 
Με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων και των Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων  

παρακαλοφνται να λάβουν γνώςη όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ μονάδα τουσ, κακϊσ 
και οι εκπαιδευτικοί που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο.      
 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- Πίνακεσ οργανικών θζςεων ςχολικών μονάδων Γενικήσ Αγωγήσ 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 

& Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 
ΠΤΠΕ Γ’ ΑΘΗΝΑ 

         
   Ταχ. Δ/νςθ:   Μάκρθσ 3 

                                  122 41 Αιγάλεω 
      Πλθροφορίεσ:   Φ. Μπονταΐτθ 

   Τθλζφωνο:   210 5610431 
      Φαξ:                    210 5620037 

   E-mail:  pyspe@dipe-g-athin.att.sch.gr 

 

 

Αιγάλεω, 19-04-2021  

Αρ. Πρωτ.: 3332 

ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ Γενικισ Αγωγισ  
             τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Γ' Ακινασ 

(Δια των Διευκυντϊν/ντριϊν και Προϊςταμζνων 
Σχολικϊν Μονάδων) 

 
ΚΟΙΝ.: Διευκφνςεισ ΠΕ όλθσ τθσ χϊρασ 

Η Πρόεδρος τοσ ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας 

 

Μαρία Παπαδημητρίοσ 

https://teachers.minedu.gov.gr/
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