
                                                                  
                                                                                  
                                                                   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταχ. Δ/νση      : Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη                                          
Πληροφορίες : Μ. Παπαρίζου 
Ταχ. Κώδικας  : 84100                                                                             
Τηλέφωνο       : 22810-82226                                       
e-mail               : mail@dipe.kyk.sch.gr 
                             
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν με θητεία σε Πειραματικά σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων» 

 

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

οριστικής τοποθέτησης, έως την Τετάρτη 26-05-2021 και ώρα 13:00. 

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

τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., 

στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά 

κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν 

από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 

 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». 

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί που θα υποβάλουν αίτηση προτίμησης, μπορούν να αναγράφουν μέχρι 

είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Οι εκπ/κοί που θέλουν να παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, θα 

υποβάλλουν δήλωση χωρίς προτίμηση σχολείων. 

 

 Για τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 

149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να είναι 

τελευταίου τριμήνου και αφορούν στα εξής: 

 Εντοπιότητα: Πιστοποιητικό γέννησης ή σε περίπτωση μεταφοράς δικαιωμάτων πιστοποιητικό 

εντοπιότητας από το Δήμο (με συμπληρωμένο το πεδίο «Ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας»). 

ΠΡΟΣ:  Τους εκπ/κούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που 
υπηρετούν με θητεία σε 
Πειραματικά σχολεία της Δ/νσης 
Π.Ε. Κυκλάδων 

Ερμούπολη, 24 Μαΐου 2021 
Αριθ. Πρωτ : Φ.11.2/4030 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΠΥΣΠΕ 

mailto:mail@dipe.kyk.sch.gr
ΑΔΑ: Ψ26Ρ46ΜΤΛΗ-9ΣΜ



 Συνυπηρέτηση: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας συζύγου όπου αναφέρεται σαφώς, ο 

τόπος εργασίας και το διάστημα εργασίας ή βεβαίωση οργανικής υπηρέτησης για τους 

εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να μοριοδοτηθεί γάμος/παιδιά έως 18 ετών. 

 Πιστοποιητικό φοίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν παιδιά έως 25 ετών. 

 Πιστοποιητικά εν ισχύ για μοριοδότηση σοβαρών λόγων υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών ή των 

τέκνων τους. 

 

 Οι αιτήσεις θα σταλούν συμπληρωμένες και ενυπόγραφες μαζί με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά 

στο email: mail@dipe.kyk.sch.gr. 

 
 
 
 
 
 O Διευθυντής Π.Ε. Κυκλάδων 
 
 
 
 Χρήστος Καφτηράνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Ονομαστικός πίνακας εκπ/κών  
2. Πίνακας Οργανικών Κενών  
3. Έντυπο δήλωσης 

ΑΔΑ: Ψ26Ρ46ΜΤΛΗ-9ΣΜ
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