
                                           

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΥΣΔΕ 

                                   ----- 
Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18 

Τ.Κ. – Πόλη:10438 - Αθήνα 

Ιστοσελίδα: http://dide-a-ath.att.sch.gr 
e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr 
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 

Τηλ.: 2105232525  

 Αθήνα, 5-6-2019 
 

  
 
          

  

 

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας 
 
 

 

 
 

13-6-2019 (Πέμπτη) 

Πίνακας κενών και 
πλεονασμάτων για 
υπεραριθμίες 

 

 

 

 
13-6-2019 (Πέμπτη) 

έως 13-6-2019 
(Πέμπτη)  

 

* Προσοχή το 
σύστημα  θα κλείσει 
στις 13-6-2019 και 
ώρα 00:00΄ 

 

 

 

 

 
 

Αιτήσεις για άρση 
υπεραριθμιών 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ΑΘΗΝΑ 
(www.athena.net.gr/athena/personalinfo), 
δια της προσωπικής  σελίδας ενημέρωσης 
του κάθε εκπαιδευτικού. Όσοι 
εκπαιδευτικοί, δεν υπέβαλαν αίτηση 
βελτίωσης τον Νοέμβριο του 2018 
παρακαλούνται να προσκομίσουν τα 
απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά
  (πιστοποιητικά 
οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, 
συνυπηρέτησης) στο  Τμήμα 
Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (5ορ 
όροφος) ή στο FAX 2105226487 
έως 13-6-2019 και ώρα 00:00΄. 

14-6-2019 
(Παρασκευή) 

Εξέταση αιτήσεων 
άρσης 
υπεραριθμιών 

 

14-6-2019 έως 18-
6- 2019 (και ώρα 
00:00΄) (Παρασκευή-
Τρίτη) 
 

Υποβολή 
ενστάσεων για άρση 
υπεραριθμιών 

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά με αποστολή αιτήσεως στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας 
mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

   
 Εξέταση  

18-6-2019 ενστάσεων και 
(Τρίτη) τελικός πίνακας 

 κενών 

http://www.athena.net.gr/athena/personalinfo


18-6-2019 έως 20- 
6-2019* 
(Τρίτη - Πέμπτη) 

 

* Προσοχή το 
σύστημα  θα κλείσει 
στις 20-6-2019 και 
ώρα 00:00΄ 

 
Αιτήσεις για 
οριστική 
τοποθέτηση – 
βελτίωση – 
τοποθέτηση από 
μετάθεση 

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ΑΘΗΝΑ 
(www.athena.net.gr/athena/personalinfo), 
δια της προσωπικής  σελίδας ενημέρωσης 
του κάθε εκπαιδευτικού.. 

 
21-6-2019 
(Παρασκευή) 

 
Τοποθετήσεις 
ειδικών κατηγοριών 

 

 
21-6-2019 
(Παρασκευή) 

Εξέταση αιτήσεων 
οριστικών 
τοποθετήσεων - 
βελτιώσεων 
 

 

21-6-2019 έως 24- 
6-2019 
(και ώρα 12:00΄) 
(Παρασκευή-Δευτέρα) 
 

 
Υποβολή 
ενστάσεων 

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά με αποστολή αιτήσεως στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας 

mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

 
24-6-2019 
(Δευτέρα) 

Εξέταση 
ενστάσεων – 
Εναπομείναντα 
κενά 

 

24-6-2019 έως 25- 
6-2019 (και ώρα 
00:00΄) 
(Δευτέρα - Τρίτη) 

Υποβολή αιτήσεων 
για εναπομείναντα 
κενά 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά με αποστολή αιτήσεως στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας 
mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

 

26-6-2019 
(Τετάρτη) 

Τοποθετήσεις 
στα 
εναπομείναντα 
κενά 

 

26-6-2019 έως 27- 
6-2019(και ώρα 
12:00΄) 
(Τετάρτη -Πέμπτη) 

 

Υποβολή 
ενστάσεων 

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά με αποστολή αιτήσεως στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας 
mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

27-6-2019 
(Πέμπτη) 

Εξέταση ενστάσεων  

 

 

 

 

Η Πρόεδρος 
της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

 

Ιωάννα Ψίνα, M.Ed  

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

http://www.athena.net.gr/athena/personalinfo

