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         ΠΡΟΣ: 
 
 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα των εκπαιδευτικών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών των 

οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και παραμένουν 

στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 237 του Ν.4823/2021 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων η οργανική θέση έχει μεταφερθεί από το Γενικό 

Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών (σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 237 του Ν.4823/2021 και της 

ΚΥΑ 161260/Θ2/9-12-2021), στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και παραμένουν 

στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για οριστική 

τοποθέτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, από την Τετάρτη 18/05/2022 μέχρι και την Παρασκευή 

20/05/2022 και ώρα 11:00π.μ. το αργότερο. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-Αιτήσεις   «Υποβολή 

δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΓΕ.Ε.Λ Πατρών κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της 

επιλογής τους (εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παρ. 4α του αρθρ. 237 του Ν.4823/2021» (ή 

εναλλακτικά από την ηλεκτρ. Διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/oristikes22ek/).  

(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κού  

 ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού) 

  

Εν συνεχεία, η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν 

1. Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών 

2. Εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 237 του 

Ν. 4823/2021 
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δεν είναι δυνατή η χρήση e-mail, η κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 - ισόγειο). 

 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 5 προτιμήσεις.  

 Η τοποθέτηση σε οργανικά κενά των παραπάνω εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 

 

Συνημμένα:  Πίνακας οργανικών κενών 

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

 
 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Γ’ Προσωπικού 
 
 
 
 

 
 
 

              Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
                 ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον  

  

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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