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ΠΡΟΣ: 
Τους εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας 
Εκπ/σης κλάδου ΠΕ70 που 
υπηρετούν με θητεία σε 
Πρότυπα και Πειραματικά 
σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ 
Αθήνας  
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου 
ΠΕ70 που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και 
υπάγονται στη περίπτωση της παρ. 4γ του άρθρου 62 του Ν.4692/2020»    
 

Καλούνται οι εκπ/κοί του παρακάτω ονομαστικού πίνακα, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης 

οριστικής τοποθέτησης σήμερα Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 13:00. 

Στη δήλωση προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μπορούν να αναγραφούν μέχρι είκοσι (20) 

σχολικές μονάδες.  

Σύμφωνα με τη παρ. 4γ του  άρθρου 62 του Ν.4692/2020 «Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική 

τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή 

ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, 

τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας 

τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. 

Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη 

διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην 

οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, 

κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του 

Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν». 

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 των Πειραματικών Δημ. Σχολείων να λάβουν γνώση 

ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα μόνιμοι εκπ/κοί του παραπάνω κλάδου, καθώς 

και οι εκπ/κοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.                                                                                      

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1.Ονομαστικός πίνακας εκπ/κών 
2.Πίνακας Οργανικών Κενών ΠΕ70 
3. Έντυπο δήλωσης 
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