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Αθήνα, 12-05-2022 
Αρ. Πρωτ.: 9933 
 
 

 
ΠΡΟΣ: 
Τους εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής  
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας  
 
ΚΟΙΝ.:  
Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης - βελτίωσης θέσης 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ79»    

 
 

Έπειτα από την υπ’ αριθ. 28/12-05-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας καλούνται οι εκπ/κοί Ειδικής 

Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ79 που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης - 

οριστική τοποθέτηση ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης από τη 

Παρασκευή 13-05-2022 έως και τη Τρίτη 17-05-2022 και ώρα 12:00. 

Στη δήλωση προτίμησης μπορούν να αναγραφούν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Πέραν των 

σχολικών μονάδων με οργανικά κενά μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση και σχολικές μονάδες με 

μηδενικά οργανικά κενά, καθώς είναι πιθανόν να προκύψουν σε αυτές οργανικά κενά κατά τη διαδικασία 

των μεταθέσεων για βελτίωση θέσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4692/2020 «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης 

πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης…». 

Η δήλωση υποβάλλεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr  

Η προαναφερθείσα προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική και εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αιτήματα 

για αλλαγή-διόρθωση προτιμήσεων δεν προβλέπονται.  

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών Δημ. Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπ/γείων να λάβουν 

γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα μόνιμοι εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής των 

παραπάνω κλάδων, καθώς και οι εκπ/κοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.                                                                                      

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1.Πίνακες Οργανικών Κενών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ 71 & ΠΕ79 
2. Έντυπο δήλωσης 
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