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Σχολικές Μονάδες Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής με την υπ’ αριθμ. 14/23-05-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ
καθόρισε τα οργανικά κενά για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί :


των οποίων η υπεραριθμία δεν διευθετήθηκε και το επιθυμούν,



οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης,



οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Αττικής,



οι οποίοι ήρθαν με μετάθεση το 2018,

να υποβάλουν, από 24/05/2018 έως και 29/05/2018 και ώρα 14:00, στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής
Αττικής, δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν, κατά σειρά προτίμησης, τις
σχολικές μονάδες της περιοχής μετάθεσης που ανήκουν και επιθυμούν να τοποθετηθούν
κατά περίπτωση .
Ο πίνακας των κενών οργανικών θέσεων καθώς και το έντυπο της δήλωσης προτίμησης
έχουν αναρτηθεί στη Διεύθυνση ΔΕΔΑ, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (www.didedytik.att.sch.gr/).
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Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς τα εξής:
1) Όλοι μπορούν να δηλώσουν τα πιθανά κενά που τυχόν θα προκύψουν από τους
εκπαιδευτικούς που έχουν ζητήσει βελτίωση.
2) Οι κλάδοι των ΕΠΑΛ που έχουν κοινές πρώτες αναθέσεις, έχουν το δικαίωμα να
δηλώσουν τα κενά που αφορούν τους κλάδους αυτούς και θα τοποθετηθούν με βάση τα
μόριά τους.
3) Τα κενά που αναφέρονται στην Τεχνολογία των Γυμνασίων, τα δηλώνουν όλοι οι κλάδοι
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88 και ΠΕ89 Τεχνολογικής κατεύθυνσης που τα έχουν
πρώτη ανάθεση.
4) Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 στην παρούσα φάση δηλώνουν κενά κατά ειδικότητα.
Προσοχή! Είναι υποχρεωμένοι όλοι οι εκπ/κοί οι οποίοι δεν έχουν οργανική θέση να
καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων. Σε διαφορετική περίπτωση (μη κατάθεσης
δήλωσης προτίμησης) τοποθετούνται από το ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με Fax στο 210-5549406.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης
Δ.Ε. Δυτικής Αττικής

ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
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