
 
                                                 

             

 

        

       
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ, ζχοντασ υπόψθ: Ν. 1566/85 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. Αϋ/ 08-03-1996) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ δθμόςιασ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του Π.Δ.  100/1997 (ΦΕΚ 94/τ.Αϋ/22-05-1997), κακϊσ και με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 

39/ 1998 (ΦΕΚ 43/ τ. Αϋ/09-03-1998). 

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 111/2016 (Αϋ193) «Σροποποίθςθ του Π.Δ.50/1996 «Μετακζςεισ και 

τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ δθμόςιασ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει», όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 84 του Ν. 

4547/2018 (Αϋ 102) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1/2003. 

4. Σθν με τθ αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ85Ρ46ΜΣΛΗ-7Λ8) εγκφκλιο του 

Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων , που αφορά ςε ‘’Μετακζςεισ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2021-22». 

5. Σθ με αρικ. πρωτ. 86233/Δ1/15-07-2021 (ΦΕΚ 3192/Βϋ/20-07-2021) Τ.Α. που αφορά ςε : 

«Κατανομι οργανικϊν κζςεων ειδικοτιτων κλάδων ΠΕ05 Γαλλικισ, ΠΕ07 Γερμανικισ, ΠΕ08 

Καλλιτεχνικϊν, ΠΕ79 Μουςικισ- ΠΕ79.01 Μουςικισ Επιςτιμθσ, ΠΕ86 Πλθροφορικισ, ΠΕ91 

Θεατρικισ Αγωγισ- ΠΕ91.01 Θεατρικϊν πουδϊν και ΠΕ91.02 Δραματικισ Σζχνθσ ανά περιοχι 

μετάκεςθσ και ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

6. Σθν με αρικ. 14/4-05-2022 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ με κζμα «Προςδιοριςμόσ 

οργανικϊν κενϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ.Π.Ε. Αργολίδασ». 

Κ α λ ε ί 
Α) Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 
που υπζβαλαν αίτθςθ για μετάκεςθ ι βελτίωςθ – οριςτικι τοποκζτθςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ 
αρμοδιότθτασ του ΠΤΠΕ Αργολίδασ, για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, κακϊσ και τουσ 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
prosoparg@sch.gr 
Πλθροφορίεσ: Δ. Παπαδομιτρου 
Σθλζφωνο:  2752024478 
 
 
 

 

 Ναφπλιο,04-05-2022 
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 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

                    

  

ΠΡΟ: 
Σουσ /Σισ εκπαιδευτικοφσ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ (Δια 
των Διευκυντϊν/ ντριϊν και Προϊςταμζνων) 

 
ΚΟΙΝ: 
χολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ 

  



εκπαιδευτικοφσ των ανωτζρω κλάδων, που μετατζκθκαν από άλλα ΠΤΠΕ, να υποβάλλουν 
αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ http://teachers.minedu.gov.gr/ από 
Σετάρτθ 4/05/2022 μζχρι και Πζμπτθ 12/05/2022 και ώρα 24.00 μμ (μεςάνυχτα), θλεκτρονικι 
διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ επικυμοφν να μετατεκοφν ι 
να τοποκετθκοφν οργανικά. Εκπρόθεςμεσ δηλώςεισ ή ενςτάςεισ ςχετικά με ςυμπλήρωςη 
προτιμήςεων δε θα γίνονται δεκτζσ. 

     Β). Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ61και ΠΕ60.50 Νθπιαγωγϊν, ΠΕ70.50- ΠΕ71 Δαςκάλων 
Ειδικισ Αγωγισ, που ζχουν υποβάλει αίτθςθ για βελτίωςθ κζςθσ ι για οριςτικι τοποκζτθςθ ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ του ΠΤΠΕ Αργολίδασ να κατακζςουν μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (mail@dipe.arg.sch.gr) από Σετάρτθ 4/05/2022 μζχρι και Πζμπτθ 12/05/2022 και 
ώρα 15.00, ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ ςχετικι διλωςθ (βλ. ςυνθμμζνα), ςτθν οποία κα 
αναγράφουν με ςειρά προτίμθςθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ, που επικυμοφν να τφχουν βελτίωςθσ κζςθσ 
ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ κακϊσ το ςφςτθμα δεν υποςτθρίηει βελτιϊςεισ/οριςτικζσ τοποκετιςεισ 
ειδικισ αγωγισ, οφτε για ειςαγωγι προτιμιςεων από τουσ εκπαιδευτικοφσ οφτε και για εξαγωγι των 
αποτελεςμάτων 

 
Επί τθσ διαδικαςίασ διευκρινίηονται τα εξισ:  

 τθ διλωςθ τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ κζςθσ, μποροφν να αναγραφοφν μζχρι 20 
ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με το ΠΔ 100/1997. 

 Πζραν των οργανικϊν κενϊν, που αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα μποροφν 
να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ προτιμιςεισ ςασ και ςχολικζσ μονάδεσ που δεν αναφζρονται 
ςε αυτόν, ωςτόςο μπορεί να προκφψει ςε αυτζσ οργανικό κενό κατά τθ διαδικαςία των 
μετακζςεων. 

 Όςοι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν διλωςθ προτίμθςθσ και βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ΠΤΠΕ , κα τοποκετθκοφν αυτοδίκαια ςε κζςεισ που κα παραμείνουν κενζσ μετά τθν 
εξζταςθ όλων των αιτιςεων- δθλϊςεων τοποκζτθςθσ που κα ζχουν υποβλθκεί. 

 Μετά τθν ανακοίνωςθ των τοποκετιςεων οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν δικαίωμα να 
υποβάλλουν ζνςταςθ για λάκθ ι τυχόν παραλείψεισ του υμβουλίου μζςα ςε διάςτθμα 
πζντε (05) θμερϊν. 

 Με βάςθ το Προεδρικό Διάταγμα 50/96 άρκρο 10, προβλζπονται αμοιβαίεσ μετακζςεισ. 
Μετά τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων μποροφν να υποβλθκοφν αιτιςεισ για αμοιβαίεσ 
μετακζςεισ από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ εντόσ 15 θμερών από τθν 
ανακοίνωςθ του πίνακα μετακζςεων – οριςτικών τοποκετιςεων εντόσ ΠΤΠΕ. 

 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ ντριεσ και Προϊςτάμενοι/νεσ όπωσ ενθμερώςουν για τθ 
ςυγκεκριμζνθ πρόςκλθςθ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και 
όςουσ/εσ ανικουν οργανικά ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, αλλά δεν υπθρετοφν ςε αυτι, και να τθν 
αναρτιςουν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τουσ .  
 
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ κ.κ. Διευκυντζσ/ ντριεσ και Προϊςτάμενουσ/νεσ για τθν ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ όλου του προςωπικοφ τουσ, από το οποίο  να ηθτιςουν αποδεικτικό ότι ζλαβε γνώςθ, 

μζςω e-mail , το οποίο κα φυλάξουν ςτο αρχείο του ςχολείου. 
 
Επιςυνάπτονται:  

I. Πίνακεσ ςχολικϊν μονάδων, ςτουσ οποίουσ αναγράφονται τα οργανικά κενά των 
κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 , ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01 Γενικισ 
Αγωγισ, ΠΕ60 και ΠΕ70 Ειδικισ Αγωγισ, 

 
II. Ζντυπο Διλωςθσ προτιμιςεων οριςτικισ τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ κζςθσ (μόνο για 

εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ ),  
III. Τπόδειγμα οδθγιϊν για τθν Ηλεκτρονικι Διλωςθ Προτιμιςεων, 

 
 

 
                                                                                                            Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ            

 
 
 

                                                                                                            Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου M.Ed. 
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