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ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας. 

 
 

14-05-2021 
(Παρασκευή) 

 

Πίνακας κενών και πλεονασμάτων 
για τους εκπαιδευτικούς του άρθ. 62 
παρ.4α και εδάφιο 1ο του 4γ 
(Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 
ΠΣ ή ΠΕΙΣ της Α΄ Αθήνας ή άλλης 
περιοχής μετάθεσης και είχαν 
οργανική θέση στην περιοχή 
μετάθεσης της Α΄ Αθήνας) του Ν. 
4692/12-06-2020. 

 

 

 
14-05-2021 
(Παρασκευή) 
έως 16-05-2021 
(Κυριακή) 

 
*ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Το σύστημα θα ανοίξει 
στις 15:00 και θα κλείσει  
16-05-2021 στις 23:59 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών του άρθ. 62 
παρ. 4α και εδάφιο 1ο του 4γ του 
Ν. 4692/12-06-2020 

 
 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος ΑΘΗΝΑ 
(www.athena.net.gr/athena/perso
nalinfo), δια της προσωπικής  
σελίδας ενημέρωσης του κάθε 
εκπαιδευτικού. Όσοι 
εκπαιδευτικοί, δεν υπέβαλαν 
αίτηση βελτίωσης τον Νοέμβριο 
του 2020 παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα απαραίτητα από 
το νόμο δικαιολογητικά 
(πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, εντοπιότητας, 
συνυπηρέτησης) υπόψη του 
Τμήματος Προσωπικού στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 
Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 
mail@dide-a-ath.att.sch.gr έως 
16-05-2021 και ώρα 23:59. 
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17-05-2021 (Δευτέρα) 

 
 

 
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του 
άρθ. 62 παρ. 4α και εδάφιο 1ο του 
4γ του Ν. 4692/12-06-2021 

 

 
17-05-2021 (Δευτέρα) 
από ώρα 15:00 έως  
18-05-2021 (Τρίτη) 
23:59 

 
Υποβολή ενστάσεων των 
εκπαιδευτικών του άρθ. 62 παρ. 
4α και εδάφιο 1ο του 4γ του Ν. 
4692/12-06-2020 

 

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

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

 
19-5-2021 (Τετάρτη) 

 
1) Εξέταση ενστάσεων 

 
2) Πίνακας κενών και 

πλεονασμάτων για άρση 
υπεραριθμιών και για 
εκπαιδευτικούς του άρθ. 62 
παρ. 4β και 1ο εδάφιο 4δ 
(Εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ της 
Α΄ Αθήνας ή άλλης περιοχής 
μετάθεσης και ήταν στη 
διάθεση του ΠΥΣΔΕ Α΄ 
Αθήνας) του Ν. 4692/12-06-
2020 

 

19-05-2021 (Τετάρτη) 
από ώρα 15:00 έως 
23-05-2021 (Κυριακή) 
έως τις 23:59 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 
σύστημα θα κλείσει 
στις 23:59 

1) Αιτήσεις εκπαιδευτικών του 
άρθ. 62 παρ. 4β και 1ο 
εδάφιο 4δ του Ν. 4692/12-
06-2020 

 
2) Αιτήσεις για άρση 

υπεραριθμιών 

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

   

  
25-05-2021 (Τρίτη) 

 
1) Τοποθέτηση των 

εκπαιδευτικών του άρθ. 62 
παρ. 4β και 1ο εδάφιο 4δ 
του Ν. 4692/12-06-2020 

 
2) Τοποθέτηση εκπαιδευτικών 

για άρση υπεραριθμιών 

 
 

  
 Οι ανωτέρω τοποθετήσεις 

συνεξετάζονται. 
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25-05-2021 (Τρίτη) από 
ώρα 15:00 έως 26-05-
2021 (Τετάρτη) στις 
23:59΄ 

 
 

 
1) Υποβολή 

ενστάσεων των 
εκπαιδευτικών του 
άρθ. 62 παρ. 4β 
και 1ο εδάφιο 4δ 
του Ν. 4692/12-06-
2020  

 
2) Υποβολή 

ενστάσεων για άρση 
υπεραριθμιών 

 
 

 

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

27-05-2021 (Πέμπτη) Εξέταση ενστάσεων 
 

 

28-05-2021 (Παρασκευή)  
 
 

 
Πίνακας κενών και 
πλεονασμάτων για Ειδικές 
Κατηγορίες 

 

 
28-05-2021 (Παρασκευή) 
από ώρας 15:00 έως 30-
05-2021 (Κυριακή) στις 
23:59 
 

 
Αιτήσεις Ειδικών 
Κατηγοριών 

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

31-05-2021 (Δευτέρα)  

 
Τοποθετήσεις Ειδικών 
Κατηγοριών 

 

31-05-2021 (Δευτέρα) 
από ώρα 15:00 έως 01-
06-2021 (Τρίτη) στις 10 
πμ 

 

 
Υποβολή ενστάσεων 
Ειδικών Κατηγοριών 

Οι ενστάσεις θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά 
με αποστολή αιτήσεως 
στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. 
Α΄ Αθήνας mail@dide-a-
ath.att.sch.gr μέχρι 01-
06-2021 (Τρίτη) έως 10 
πμ 

 
 

01-06-2021 (Τρίτη)  
1. Εξέταση ενστάσεων 

Ειδικών κατηγοριών 
 
2. Πίνακας κενών και 

πλεονασμάτων για 
εκπαιδευτικούς του 
άρθ. 62 παρ.4γ (2ο 
εδάφιο, εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν σε ΠΣ 
ή ΠΕΙΣ της Α΄ Αθήνας 
και ήταν στη διάθεση 
του ΠΥΣΔΕ άλλης 
περιοχής μετάθεσης) 
του Ν. 4692/12-06-
2020  

 

 

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


 
 

01-06-2021 (Τρίτη) από 
ώρα 15:00 έως 02-06-
2021 (Τετάρτη) στις 23:59 
 

 
Αιτήσεις εκπαιδευτικών του 
άρθ. 62 παρ. 4γ (2ο 
εδάφιο)  του Ν. 4692/12-
06-2020 
 

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

03-06-2021 (Πέμπτη)  
Τοποθετήσεις 
εκπαιδευτικών του άρθ. 62 
παρ. 4γ (2ο εδάφιο)  του 
Ν. 4692/12-06-2020  
 

 

03-06-2021 (Πέμπτη) από 
ώρα 15:00 έως 04-06- 
2021 (Παρασκευή) στις 
10πμ 

 

 
Ενστάσεις εκπαιδευτικών 
του άρθρ. 62 παρ. 4γ (2ο 
εδάφιο) του Ν. 4692/12-
06-2020 

Οι ενστάσεις θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά 
με αποστολή αιτήσεως 
στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. 
Α΄ Αθήνας mail@dide-a-
ath.att.sch.gr μέχρι 01-
06-2021(Τρίτη) έως 10 πμ 

 

04-06-2021 (Παρασκευή) 
1. Εξέταση αιτήσεων 

ενστάσεων των 
εκπαιδευτικών του 
άρθ. 62 παρ. 4γ (2ο 
εδάφιο) του Ν. 
4692/12-06-2020 
 

2. Τελικός πίνακας 
κενών 
πλεονασμάτων 

 
 

 

04-06-2021 (Παρασκευή) 
από 15:00  έως 07-06-
2021 (Δευτέρα) στις 23:59 

 
Αιτήσεις για οριστική 
τοποθέτηση – Βελτίωση 
– τοποθέτηση από 
μετάθεση – τοποθέτηση 
μετατιθεμένων για 
Ειδικά Σχολεία και 
εκπαιδευτικοί του άρθ. 
62 παρ. 4δ (2ο εδάφιο, 
εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε ΠΣ ή 
ΠΕΙΣ της Α΄ Αθήνας και 
ήταν στη διάθεση του 
ΠΥΣΔΕ άλλης περιοχής 
μετάθεσης) του Ν. 
4692/12-06-2020 

 
 

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

08-06-2021 (Τρίτη) 
  
Οριστικές και λοιπές 
τοποθετήσεις 

 

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


 

09-06-2021 (Τετάρτη) 
από ώρα 15:00 έως 10-
06-2021(Πέμπτη) στις 
10πμ 

 

 
Υποβολή ενστάσεων 

Οι ενστάσεις θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά 
με αποστολή αιτήσεως 
στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. 
Α΄ Αθήνας mail@dide-a-
ath.att.sch.gr μέχρι 10-
06-2021 (Πέμπτη) έως 
10:00πμ 

 

10-06-2021 (Πέμπτη) 
 
Εξέταση ενστάσεων 
 

 

11-06-2021 (Παρασκευή) 
από ώρα 15:00 έως 13-
06-2021 (Κυριακή) στις 
23:59 

 
 Εναπομείναντα κενά – 
Υποβολή αιτήσεων για 
εναπομείναντα κενά 
 
 

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

14-06-2021 (Δευτέρα)  
Τοποθετήσεις σε 
εναπομείναντα κενά. 

 

14-06-2021(Δευτέρα) από 
ώρα 15:00 έως 15-06-
2021 (Τρίτη) στις 23:59 

  

 
Υποβολή ενστάσεων 

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

16-06-2021 (Τετάρτη) 
 
Εξέταση ενστάσεων 
 
 

 

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

         Μάντζος Λεωνίδας PhD, MSc, MEd 
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