
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

----------
Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9, 104 32, Αθήνα 
http://dipe-a-athin.att.sch.gr
e-mail: pyspe@dipe-a-athin.att.sch.gr
Πληροφορίες: Α. Μακρή 
Τηλ: 210-5248445, Fax: 210-5248449
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Προς: 

1. Το Διευθυντή Εκπαίδευσης
της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

2. Τα Σχολεία της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών
3. Τις Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας
4. Τα Γραφεία Συντονιστών

Εκπαίδευσης Εξωτερικού 
 

 
ΘΕΜΑ:

Υποβολή  δήλωσης  προτιμήσεων  για  Μετάθεση  -  Οριστική  Τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Α΄ Αθηνών καλεί:
A. Όλους  τους  εκπαιδευτικούς,  όλων  των  ειδικοτήτων, που  έχουν  υποβάλει αίτηση 

μετάθεσης εντός της Α΄ Δ/νσης Π.Ε Αθηνών.
B. Τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που  βρίσκονται στη Διάθεση της  Α΄ Δ/νσης 

Π.Ε.  Αθηνών  για  οποιονδήποτε  λόγο  (μετατεθέντες  από  άλλους  Νομούς,  όσους 
επέστρεψαν από σχολεία του εξωτερικού κ.λ.π.),
να  υποβάλουν  δήλωση  προτιμήσεων  για  Mετάθεση  -  Οριστική  Τοποθέτηση  σε 
συγκεκριμένο σχολείο της Α΄  Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών.

Σας γνωρίζουμε ότι οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της Α΄  Δ/νσης 
Π.Ε. Αθηνών και οι τοποθετήσεις όσων βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση της 
Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, καθώς και την αριθμ. 128501/Δ1/08-11-2011 εγκύκλιο 
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Σημειώνουμε  ότι  σύμφωνα  με  το  με  αριθμ.  63174/Δ1/06-06-2012  έγγραφο  του 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,  θα προηγηθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που προέρχονται από τα 
πρώην Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών 
που  υπάγονται  σε  ειδικές  κατηγορίες  και  τέλος  θα  τοποθετηθούν  οι  υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί με βάση τα μόριά τους.

Ως εκ τούτου καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν εκδηλώσει πρόθεση μετάθεσης από 
σχολείο  σε  σχολείο  της  Α΄  Δ/νσης  Π.Ε  Αθηνών  το  Νοέμβρη  του  2011  και  τους 
εκπαιδευτικούς  που  βρίσκονται  στη  διάθεση  της  Α΄  Δ/νσης,  να  υποβάλουν,  κατά 
περίπτωση, δήλωση προτιμήσεων για μετάθεση - οριστική τοποθέτηση, από  08-06-2012 
έως 14-06-2012, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, επισημαίνοντας τα κατωτέρω: 

1. Οι θέσεις προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
2. Όσοι  είναι  στη  διάθεση  από  προηγούμενα  έτη  θα  υποβάλουν  υποχρεωτικά δήλωση 

οριστικής  τοποθέτησης στο Τμήμα Μεταθέσεων –  Οριστικών Τοποθετήσεων (Δώρου 9, 
Ομόνοια - 4ος όροφος, τηλ: 210-5232120, 210-5236880).
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3. Όσοι έχουν οργανική θέση και επιθυμούν μετάθεση εντός της Α΄ Δ/νσης θα υποβάλουν 
δήλωση  προτιμήσεων  στο  Τμήμα  Μεταθέσεων  –  Οριστικών  Τοποθετήσεων  (Δώρου  9, 
Ομόνοια - 4ος όροφος, τηλ: 210-5232120, 210-5236880), από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 

4. Όσοι  εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν τον Απρίλιο του 2012,  και μόνο αυτοί,  θα υποβάλουν 
δήλωση οριστικής τοποθέτησης στο Γραφείο του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αθηνών (Δώρου 9, Ομόνοια 
- 8ος όροφος, τηλ: 210-5248445), από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 
Δίνεται,  επίσης,  η  δυνατότητα  να  σταλούν  δηλώσεις  με  Courier ή  Πόρτα  Πόρτα  του 
Ταχυδρομείου,  καθώς  και  με  εξουσιοδότηση  κατόπιν  συνεννόησης  με  το  Γραφείο  του 
Π.Υ.Σ.Π.Ε.

5. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα ληφθούν υπόψη.
6. Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  Φ.361.23/110/118468/Δ1/22-10-2007 

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (κεφ. Ε. 7.13), οι  οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών 
στα ολοήμερα σχολεία είναι ενιαίες,  χωρίς να γίνεται  διάκριση σε θέσεις  για πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει  και για τις 
θέσεις  σε  Τάξεις  Υποδοχής  (Τ.Υ.).  Κατά  συνέπεια  στις  αιτήσεις  μετάθεσης  –  δηλώσεις 
τοποθέτησης οι  εκπ/κοί  θα αναφέρονται  στη σχολική  μονάδα και  όχι  σε  συγκεκριμένο 
τμήμα (κλασσικό ή ολοήμερο ή Τ.Υ.).  

7. Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις στους πίνακες που ακολουθούν, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν  να  δηλώσουν  και  σχολεία  που  δεν  παρουσιάζουν  κενό  και  πιθανόν  να 
προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο. 

8. Τέλος,  οι  εκπαιδευτικοί  που  βρίσκονται  στη  διάθεση  της  Α΄  Δ/νσης  Π.Ε.  Αθηνών  (από 
προηγούμενα  έτη  ή  μετατέθηκαν  τον  Απρίλιο  του  2012)  υποβάλλουν  και  δήλωση 
προσωρινής  τοποθέτησης,  η  οποία  χρησιμοποιείται  στην  περίπτωση  που  δεν 
τοποθετηθούν σε οργανική θέση.

9. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια θα ειδοποιηθούν με ευθύνη των Διευθυντών 
των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν, οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση.

10.Της  παρούσης  εγκυκλίου  να  λάβουν  γνώση  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  Γενικής  Αγωγής  με 
ευθύνη των Διευθυντών των Διευθύνσεων.

11.Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί μπορούν  να 
επικοινωνούν  με  τη  Γραμματεία  του  Α΄  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αθηνών  (Δώρου  9,  Ομόνοια)  στο 
τηλέφωνο  210 – 52 48 445 ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Α΄ Διεύθυνσης 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/pyspe.html

12.Ακολουθούν πίνακες με τις κενές θέσεις των σχολείων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, όπως 
οριστικοποιήθηκαν με την αριθμ. 15/07-06-2012 Πράξη του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αθηνών. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΗΣ A΄ Δ/ΝΣΗΣ  Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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