
 

 

 

                                                                                    
 

 

      

 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για τα λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων για απόσπαση λόγω 

υπεραριθμίας, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των νεοδιορισθέντων, τοποθετήσεις από άλλο ΠΥΣΔΕ και απόσπαση 

εντός ΠΥΣΔΕ. 

 

Ανακοινώνεται ότι τα λειτουργικά κενά της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθηνών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

Δ/νσης: died-a-ath.att.sch.gr στο σύνδεσμο ΠΥΣΔΕ. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την Τρίτη 17 Αυγούστου και ώρα 4μμ, έως την Παρασκευή 20 

Αυγούστου και ώρα 10πμ, καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

Α) είχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 

του άρθρου 9 του ν.4547/2018) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αναφέροντας τα σχολεία που 

επιθυμούν να τοποθετηθούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, 

Β) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών και πλεονάζουν, να 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης λόγω υπεραριθμίας (υπενθυμίζεται ότι ως υπεράριθμος 

χαρακτηρίζεται εκπαιδευτικός που πλεονάζει άνω των 11 ωρών), 

Γ) βρίσκονται στη διάθεση του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των μεταταγέντων, να 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αναφέροντας τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν 

προσωρινά, 

Δ) διορίστηκαν δυνάμει των ΦΕΚ: 1817Γ’/10-8-2021, 1818Γ’/10-8-2021, 1819Γ’/10-8-2021, να υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση αναφέροντας τα σχολεία που επιθυμούν να τοποθετηθούν προσωρινά (η 

μοριοδότηση βασίζεται αποκλειστικά σε οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα),  

Ε) ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών και επιθυμούν απόσπαση 

εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση απόσπασης, 

ΣΤ) αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση τοποθέτησης. 

Το σύνολο των αιτήσεων που αναφέρονται ανωτέρω θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

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

Συνδρομή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στη δήλωση προτιμήσεων, παρέχεται από το Τμήμα 

Μηχανογράφησης της ΔΔΕ Α’ Αθηνών στο τηλ. 2105222281. 

Υπενθυμίζεται ότι: 

1) στις αιτήσεις είναι δυνατό να (καλό είναι να) δηλωθούν 20 σχολικές μονάδες, 
2) όσοι/ες κάνουν αίτηση απόσπασης λόγω υπεραριθμίας οφείλουν να προσκομίσουν ταυτόχρονα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον υπολογισμό των μορίων τους, εκτός κι αν έχουν κάνει 
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αίτηση άρσης υπεραριθμίας ή βελτίωσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (μοριοδότηση που 
εφαρμόζεται για τις μεταθέσεις  βάσει της σχετικής εγκυκλίου ΥΠΑΙΘ), 

3) οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που εφαρμόζεται στις 
αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ βάσει της σχετικής εγκυκλίου ΥΠΑΙΘ , συνεπώς θα πρέπει να 
προσκομιστούν ταυτόχρονα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

4) επισυνάπτεται απόσπασμα της νομοθεσίας σχετικά με τη μοριοδότηση οικογενειακής 
κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. 

 

Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ 

Α’ Αθηνών mail@dide-a-ath.att.sch.gr, υπ’ όψιν Τμήματος Προσωπικού (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: 

Δικαιολογητικά – Επώνυμο - Όνομα  με ελληνικούς χαρακτήρες). 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

Της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας 

 

Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd 
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