
 
                                                 

             

 

        

       
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόςκλθςθ υποβολισ διλωςθσ προτιμιςεων μετάκεςθσ/βελτίωςθσ και οριςτικισ    
τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών» 

  
Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Αργολίδασ, ζχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν. 1566/85 

2. Σο Ν. 3848/2010 

3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 όπωσ τροποποίηθηκε με το Π.Δ. 100/1997. 

4. Σην με τη αρ. πρωτ. 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΝΨ4653-17Π) εγκφκλιο του Τπουργείου 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων , που αφορά ςε ‘’Μεταθζςεισ εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχολικοφ ζτουσ 2018-19» 

5. Ση με αριθ. 49232/Ε2/29-03-2019 Τ.Α  που αφορά ςε : «Μεταθζςεισ εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ από περιοχή ςε περιοχή ζτουσ 2018-19» 

6. Ση με αριθ. 13/13-05-2019 Πράξη του Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ. 

                                  

Κ α λ ε ί 
 
 

     Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79 (με εξαίρεςη τουσ 
εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ 11, λόγω μη φπαρξησ κενϊν), που υπζβαλαν αίτηςη για μετάθεςη ή 
βελτίωςη – οριςτική τοποθζτηςη ςε ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότητασ του ΠΤΠΕ Αργολίδασ καθϊσ 
και τουσ εκπαιδευτικοφσ με των ανωτζρω κλάδων, που μετατζθηκαν από άλλα ΠΤΠΕ, να 
υποβάλλουν αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ 
http://teachers.minedu.gov.gr/ από Τετάρτθ 15/05/2019 μζχρι και 31/05/2019 και ώρα 12.00 μμ, 
ηλεκτρονική δήλωςη τοποθζτηςησ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ επιθυμοφν να 
μετατεθοφν ή να τοποθετηθοφν οργανικά.  

     Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ70 Ειδικήσ Αγωγήσ, ΠΕ60 Ειδικήσ Αγωγήσ που ζχουν 
υποβάλει αίτηςη για μετάθεςη ή βελτίωςη – οριςτική τοποθζτηςη ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
αρμοδιότητασ του ΠΤΠΕ Αργολίδασ να καταθζςουν είτε αυτοπροςϊπωσ ςτη Διεφθυνςη ΠΕ 
Αργολίδασ (Αμυμϊνησ 7β) είτε μζςω φαξ (27520 25685) από Τετάρτθ 15/05/2019 μζχρι και 
31/05/2019, ζγγραφθ ςχετική δήλωςη (βλ. ςυνημμζνα), ςτην οποία θα αναγράφουν με ςειρά 
προτίμηςησ τισ ςχολικζσ μονάδεσ, που  επιθυμοφν να τφχουν βελτίωςησ θζςησ ή οριςτικήσ 
τοποθζτηςησ. 

 
 

Σαχ. Δ/νςη:  Αμυμϊνησ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλη:  21100 - Ναφπλιο    
prosoparg@sch.gr 
Πληροφορίεσ: Δ. Παπαδομήτρου 
Σηλζφωνο:  2752024478 
fax:  2752025685 
 
 
 

 

 Ναύπλιο, 15-05-2019 

 Αρ. Πρωτ.: 2472 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.& Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Π  Τ    Π  Ε 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α΄&Β΄ ΔΚΠ/Η 
 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

                    

  

                      ΠΡΟ: 
Σουσ εκπαιδευτικοφσ τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αργολίδασ 

Ζδρεσ τουσ 
 

ΚΟΙΝ: 
1. χολικζσ Μονάδεσ Δ/νςησ Π.Ε. Αργολίδασ 

Π.Ε. Αργολίδασ. 
  

http://teachers.minedu.gov.gr/


Επί τθσ διαδικαςίασ διευκρινίηονται τα εξισ:  

 τη δήλωςη τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ, μποροφν να αναγραφοφν μζχρι 20 
ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με το ΠΔ 100/1997. 

 Πζραν των οργανικϊν κενϊν, που αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα μποροφν 
να ςυμπεριληφθοφν ςτισ προτιμήςεισ ςασ και ςχολικζσ μονάδεσ που δεν αναφζρονται 
ςε αυτόν, ωςτόςο μπορεί να προκφψει ςε αυτζσ οργανικό κενό κατά τη διαδικαςία των 
μεταθζςεων. 

 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ ντριεσ και Προϊςτάμενοι/νεσ όπωσ ενθμερώςουν 
ενυπόγραφα τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και να 
αναρτιςουν τθν παροφςα ςτον πίνακα ανακοινώςεων του ςχολείου τουσ.   
 
Επιςυνάπτονται:  

I. Πίνακεσ ςχολικϊν μονάδων, ςτουσ οποίουσ αναγράφονται τα οργανικά κενά των 
κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 ,ΠΕ79, ΠΕ70 Ειδικήσ Αγωγήσ, ΠΕ60 Ειδικήσ 
Αγωγήσ. 

 
II. Ζντυπο οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ (μόνο για εκπαιδευτικοφσ Ειδικήσ 

Αγωγήσ)  
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Ο  Πρόεδροσ του ΠΤΠΕ            
 
 
 

                                                                                                             Δημήτρησ Ι. ίδερησ M.Ed. 
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