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ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΉΣ



ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας χρόνου υποβολής των δηλώσεων-μετάθεσηςοριστικής τοποθέτησης.
Σε συνέχεια της υπ.αριθμ. Φ.33/16584/4-6-2019 Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσηςμετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης της Διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής σας
ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr θα

παραμείνει ανοιχτό Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 00.00 μμ.
Σας υπενθυμίζουμε την προγενέστερη πρόσκληση:
…«Α. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής κλ. ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11,
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ08, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αν.
Αττικής και υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, και συγκεκριμένα όσοι :
1. Βρίσκονται στην διάθεση της Δ/νσης Π.Ε Αν. Αττικής και υπέβαλαν αίτηση
για οριστική τοποθέτηση,
2. Βρίσκονται στην διάθεση της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής και διορίστηκαν στην
Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής με το αριθμ. ΦΕΚ 848/ τ. Γ΄/23-5-2019 , να προβούν στην
υποβολή δήλωσης προτίμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
https://teachers.minedu.gov.gr (όπως ακριβώς υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις –
μετάθεσης – βελτίωσης θέσης ) από σήμερα 4-6-2019 ημέρα Τρίτη μέχρι και την
Κυριακή 9-6-2019 και ώρα 00.00 μμ. Καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον
πίνακα με τα νέα επικυρωμένα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής όπως αυτά
επικυρώθηκαν στην αριθμ. 18/4-6-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής και να
συμπεριλάβουν στις αιτήσεις μέχρι 20 προτιμήσεις
Β1. καλούνται οι εκπ/κοι Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στην διάθεση της
Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής ή ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής και υπέβαλαν
αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ (ΒΕΛΤΊΩΣΗ ) ,
Β2. καθώς και οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ειδική κατηγορία
μετάθεσης – βελτίωση οργανικής σύμφωνα με την αριθμ. 16/10-5-2019 Πράξη του
ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής ,να συμπληρώσουν το έντυπο με τις προτιμήσεις των νέων
επικυρωμένων οργανικών κενών, όπως αυτά επικυρώθηκαν στην αριθμ. 18/4-62019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής, το οποίο θα τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο προσωπικό e-mail τους και θα επιστραφεί ενυπόγραφα

(σκαναρισμένο) συμπληρωμένο από τους ίδιους στο κεντρικό e-mail της Δ/νσης
(mail@dipe-anatol.att.sch.gr),κατά τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες.
Επισημαίνουμε ότι όλοι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να δηλώσουν
και σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμούν τοποθέτηση έστω και αν δεν
εμφανίζουν κενά στους πίνακες οργανικών κενών καθώς ενδέχεται να
δημιουργηθούν κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων – βελτιώσεων.
Γ. Καλούνται οι εκπ/κοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του
ΠΔ50/96 και επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ να προβούν στην
υποβολή δήλωσης τοποθέτησης κατά τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες στη
Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής αυτοπροσώπως.
Τέλος επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν.2190/1994 , κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την
ορκωμοσία της κυβέρνησης, διότι απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν
διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή αναφερόμενη στην
υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού.
Συνημμένα:
1. Πίνακας νέων οργανικών κενών
2. Ονομαστικός πίνακας εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις σχολικού έτους 20182019»…

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Γ΄Προσωπικού

Κυριακή Κωστοπούλου

