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ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την οριςτική τοποθζτηςη των μόνιμων μελών 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  

      

       Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ του ςυνόλου τθσ προχπθρεςίασ 

των μελϊν ΕΕΠ και ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, τθν οποία κατζκεςαν οι 

ενδιαφερόμενοι και προκειμζνου να ςυνεχιςτεί και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία των 

οριςτικϊν τοποκετιςεων των Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ, να τθριςουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:    

• ζωσ την Δευτζρα 22-6-2020  

ολοκλιρωςθ καταχϊρθςθσ τθσ πραγματικισ εκπ/κισ προχπθρεςίασ ςτο e-Datacenter και 

ανάρτθςθ πινάκων με τα ςυνολικά μόρια των υποψθφίων (να ενθμερωκοφν οι 

ενδιαφερόμενοι με κάκε πρόςφορο τρόπο). 

• από 22-6-2020 ζωσ και 24-6-2020  

υποβολι ενςτάςεων ςτο ΠΥΣΕΕΠ (οι ενςτάςεισ κα υποβάλλονται απευκείασ ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mail@attik.pde.sch.gr)  

• 25-6-2020   

Εξζταςθ των ενςτάςεων, εάν υπάρχουν, από το ΠΥΣΕΕΠ και αμζςωσ μετά τθ ςυνεδρίαςθ, 

ενθμζρωςθ των Διευκφνςεων για τυχόν αλλαγζσ. 

• 26-6-2020 

ανάρτθςθ τελικϊν πινάκων των μορίων  ενδιαφερομζνων, ανάρτθςθ πίνακα οργανικϊν 

κενϊν και πρόςκλθςθ των: α) νεοδιοριηόμενων, β) μεταταςςόμενων, γ) μετατικζμενων 
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και δ) όςων υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ και βακμίδασ, για 

υποβολι διλωςθσ Οριςτικισ Τοποκζτθςθσ  

• από 26-6-2020 ζωσ και 29-6-2020  

υποβολι δθλϊςεων Οριςτικισ Τοποκζτθςθσ (οι αιτιςεισ υποβάλλονται ςτισ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ) 

• μζχρι 3-7-2020  

οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ αποςτζλλουν ςτθν ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τισ Δθλϊςεισ Οριςτικισ 

Τοποκζτθςθσ, με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κακϊσ και ςυνοδευτικό πίνακα με τα 

κριτιρια του Π.Δ. 50/1996 (κα ςασ αποςταλεί ςχετικό  υπόδειγμα), προκειμζνου να 

εξεταςτοφν από το οικείο ΠΥΣΕΕΠ.  

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ (όπωσ αυτζσ ορίηονται για το Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. ςτο άρκρο 8 του ΠΔ 56/2001), κακϊσ προτάςςονται και ςυγκρίνονται μόνο μεταξφ 

τουσ. 

Επίςθσ υπενκυμίηουμε ότι τα μζλθ του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. τα οποία ζχουν διοριςτεί με το 

προςόν τθσ ΕΝΓ ι τθσ γνϊςθσ BRAILLE, τοποκετοφνται αποκλειςτικά ςε ςχολεία τθσ 

αντίςτοιχθσ κατθγορίασ, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτο ΦΕΚ διοριςμοφ τουσ (ΦΕΚ 

241/Γ/9-3-2020). Αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, προκειμζνου να 

ςυμπλθρωκεί ορκά θ διλωςθ προτίμθςθσ.   

 

Επιςθμαίνεται ότι θ όλθ διαδικαςία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το πρϊτο δεκαιμερο 

του Ιουλίου. 

   
   Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ  

Εκπαίδευςησ Αττικήσ 
 

 

Δρ Γεώργιοσ Κόςυβασ   
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