
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 

 
       Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας να υποβάλουν σχετική αίτηση προσωρινής 

τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά Σχολικών μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα. Τα λειτουργικά 

κενά που ανακοινώνονται βασίζονται στους πίνακες που υποβλήθηκαν από τις σχολικές μονάδες εν 

όψει της λειτουργίας τους για το διδακτικό έτος 2022-2023.   

        

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19-8-2022 έως αυστηρά 23-08-2022 ώρα 11:00 π.μ.   στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση htpps://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/. Συνδρομή για 

την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην ηλεκτρονική δήλωση προτιμήσεων παρέχεται από το Τμήμα 

Μηχανογράφησης της ΔΔΕ Α’ Αθηνών στο τηλ. 2105222281.  

   Αίτηση υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί:  

➢ που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι   

➢ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  και  οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί   

➢ όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί   

➢ που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ  και όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ. 

 

Στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά προηγούνται οι λειτουργικά 

υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί. Έπονται όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και οι 

μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, ακολουθούν όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί,  ενώ οι 

αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ και οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ συνεξετάζονται στο τέλος. 

Προηγούνται οι ειδικές κατηγορίες ανά υποκατηγορία. 

 

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στα δικαιολογητικά: 

1) 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 

αίτηση άρσης υπεραριθμίας ή βελτίωσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (μοριοδότηση που 

εφαρμόζεται για τις μεταθέσεις βάσει της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ). Τα δικαιολογητικά τα 

προσκομίζουν αυστηρά εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πέραν της 

οποίας τα δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψιν. 

2) όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ δε θα προσκομίσουν δικαιολογητικά, καθώς θα 

μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τους πίνακες μορίων και δικαιολογητικών που συντάχτηκαν για την 

τοποθέτηση τους σε οργανική θέση ή για τη βελτίωση θέσης για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Μόνο όσοι μεταταγμένοι δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, παρακαλούνται να τα 

προσκομίσουν αυστηρά εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πέραν της 

οποίας τα δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψιν. 

   3) Για τους νεοδιόριστους η μοριοδότηση βασίζεται αποκλειστικά στην οικογενειακή κατάσταση, 

συνυπηρέτηση, εντοπιότητα και ειδική κατηγορία, σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

προσκόμισαν στη Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ή θα προσκομίσουν αυστηρά εντός της ως άνω προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων, πέραν της οποίας τα δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψιν για αυτήν τη 

διαδικασία. 

4) οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που εφαρμόζεται στις 

αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ βάσει της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ , συνεπώς θα πρέπει να 

προσκομιστούν ταυτόχρονα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυστηρά εντός της ως άνω προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων, πέραν της οποίας τα δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψιν. 



 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ Α’ Αθηνών mail@dide-a-

ath.att.sch.gr, υπ’ όψιν Τμήματος Προσωπικού, με ΘΕΜΑ ηλεκτρονικού μηνύματος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΕΝΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ- ΚΛΑΔΟΣ (με ελληνικούς χαρακτήρες). 

Στο ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης θα αποστέλλονται οι όποιες τυχόν απορίες για τη 

διαδικασία. 

 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνονται συνεχώς για τυχόν ανακοινοποιήσεις των λειτουργικών 

κενών που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας. 

Τα κενά του ΜΟΥΣΙΚΟΥ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ σχολείου θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για τη διαδικασία 

διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου κι όχι για αυτήν τη διαδικασία. 

 

Η διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου καθώς και η απόσπαση ή διάθεση στην Πρωτοβάθμια δεν 

υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία και θα ακολουθήσουν με νεότερη ανακοίνωση. 

 

Ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων είναι η άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών των 

ανωτέρω περιπτώσεων. 
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