
       

 

 

Ναφπλιο , 16-05-2022 
Αρ. πρωτ.: 2690 
 
 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 
ΘΕΜΑ: « Μεταθζςεισ- Οριςτικζσ τοποθετήςεισ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Αργολίδασ» 
 

 
 

           
Σασ γνωρίηουμε ότι , το ΠΥΣΠΕ Αργολίδασ με τθν Πράξθ 16θ / 16-05-2022, προζβθ ςτθν 
κατάρτιςθ πίνακα οργανικών τοποθετήςεων εκπαιδευτικών από βελτίωςθ / οριςτικι 
τοποκζτθςθ κακϊσ και ςτθν αναμόρφωςθ του πίνακα οργανικϊν κενϊν, ανά ςχολικι 
μονάδα  ( εναπομείναντα). 
Σασ αποςτζλλουμε :  

1. Πίνακα οργανικϊν τοποκετιςεων  
2. Πίνακα εναπομεινάντων κενϊν οργανικϊν κζςεων 
3. Αίτθςθ – διλωςθ προτιμιςεων για τοποκζτθςθ  

 

 Εκπαιδευτικοί που αιτικθκαν βελτίωςθ κζςθσ εντόσ νομοφ αλλά είτε δεν υπιρξε 
οργανικό κενό ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ προτίμθςισ τουσ είτε αυτό καλφφκθκε από 
εκπαιδευτικοφσ με περιςςότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ , παραμζνουν ςτθν οργανικι 
τουσ κζςθ. 
 

 

 Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί κ. Καραφωτιά Αικατερίνη ΠΕ60 και Παπαδημητρίου 
Γεϊργιοσ ΠΕ86, που είχαν υποβάλει δήλωςη προτίμηςησ ςχολείων και δεν 
τοποθετήθηκαν με οριςτική τοποθζτηςη , να κατακζςουν ςυμπλθρωματικι 
διλωςθ προτίμθςθσ ςτα εναπομείναντα οργανικά κενά , από Δευτζρα 16/05/2022 
ζωσ και την Παραςκευή 20/05/2022 και ϊρα 12:00 θλεκτρονικά  (ςκαναριςμζνθ 
αίτθςθ με υπογραφι ςτο mail@dipe.arg. sch.gr). Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία 
υποβάλλονται αιτιςεισ προσ το ΠΥΣΠΕ , για διόρκωςθ τυχόν λακϊν ι 
παραλείψεων. 

 
 Σφμφωνα με το άρκρο 48 του Ν. 4692/2020 «Θζματα Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ (Ε.Α.Ε) όπωσ τροποποίθςε το άρκρο 16 του ν. 3699/2008(Αϋ199), μετά 
από τθν παρ.3 προςτίκεται παρ. 3 Α ωσ εξισ:   

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
…… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ   
ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

…… 
   Ταχ.Διεφκυνςθ: 
Τ.Κ.-Πόλθ: 

Αμυμϊνθσ 7Β 
21100-Ναφπλιο 

Πλθροφορίεσ: Δ. Παπαδομιτρου 

Τθλζφωνο: 2752024478 

E- mail: mail:prosoparg@sch.gr  

Ιςτοςελίδα: http://dipe.arg.sch.gr 

mailto:mail@dipe.arg


 
o «3Α . Οι τοποθετήςεισ ςε θζςεισ των Σμημάτων Ζνταξησ 

πραγματοποιοφνται μετά την κάλυψη όλων των κενϊν ςτισ χολικζσ 
Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (.Μ.Ε.Α.Ε) τησ οικείασ 
περιοχήσ μετάθεςησ. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτθςθ 
προτίμθςθσ για τισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςθ τισ 
λιγότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ςτισ οποίεσ υπάρχουν κενά, 
κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςθ τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ. Κατόπιν αυτοφ, τοποκετοφνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί 
που ζχουν τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ ςτισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τισ 
περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Στθ ςυνζχεια εξετάηονται οι 
προτιμιςεισ για τοποκζτθςθ ςε κζςεισ των Τμθμάτων Ζνταξθσ. Σα ανωτζρω 
ιςχφουν για τοποθετήςεισ μετά από μετάθεςη, διοριςμό ή απόςπαςη.  

 
 Τθν Παραςκευι 20-05-2022 αναμζνεται θ πρόταςθ τοποκζτθςθσ 

εκπαιδευτικϊν από βελτίωςθ/μετάκεςθ/οριςτικι τοποκζτθςθ, ςε 
εναπομείναντα οργανικά κενά ςφμφωνα με τθν παρ.11 & παρ.12 του άρ.15 
Π.Δ 50/1996, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει-Οριςτικόσ Πίνακασ οργανικϊν 
κενϊν ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023- Πίνακασ εκπαιδευτικϊν που παραμζνουν 
ςτθ διάκεςθ από το ΠΥΣΠΕ  Αργολίδασ. 

 
 
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Δ/ντριεσ-Δ/ντεσ - Προϊςταμζνεσ/νοι να ενθμερϊςουν με 
όποιο πρόςφορο τρόπο τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι τοποκετθμζνοι ςτθ ςχολικι 
τουσ μονάδα. 
 

Συν:   
1. Πίνακεσ οριςτικά τοποκετθμζνων μετατικζμενων εκπαιδευτικϊν 

 
2. Ζντυπο Διλωςθσ προτιμιςεων οριςτικισ τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ 

κζςθσ   
3. Πίνακασ οργανικϊν κενϊν μετά τισ τοποκετιςεισ Αϋ φάςθσ 
 

 

 
                                                                                                            Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ            

 
 
 

                                                                                                            Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου M.Ed. 
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