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                        Ναφπλιο  23-01-2023 
Αριθ. Πρωτ.: 421 

 
ΠΡΟ:  Εκπαιδευτικοφσ οργανικά ανήκοντεσ ςτην Π.Ε.  

Αργολίδασ 
                  (διά  των Δ/νςεων  Π.Ε. τησ Χώρασ και των 

Δ/ντών / Προϊςταμζνων  των χ. Μονάδων 
τησ Π.Ε. Αργολίδασ) 

             
 

 

ΘΕΜΑ  : «Ανακοίνωςη προςωρινών πινάκων μορίων μετάθεςησ εκπαιδευτικών Γενικήσ & Ειδικήσ 
Αγωγήσ και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Αργολίδασ που αιτοφνται για 
βελτίωςη ή για οριςτική τοποθζτηςη, για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023» 
ΣΧΕΤ: α)  Η αριθμ. 126428/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θζμα:  
  .               «Μεταθζςεισ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023». 
           β)  Η αριθμ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκφκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
                θζμα: «Πρόςκληςη μελών Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ  
                Βοηθητικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήςεων μετάθεςησ ςχολικοφ ζτουσ 2022-2023». 

 
Η Διεφθυνςη Π.Ε. Αργολίδασ, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά, ανακοινώνει τουσ προςωρινοφσ 
πίνακεσ με τα ςτοιχεία και τισ μονάδεσ μετάθεςησ (κατά κριτήριο και ςτο ςφνολό τουσ) των οργανικά 
ανηκόντων εκπαιδευτικών/ μελών που υπζβαλαν αίτηςη για βελτίωςη/οριςτική τοποθζτηςη εντόσ 
ΠΤΠΕ Αργολίδασ. 
 
      Ενςτάςεισ δφναται να υποβληθοφν, αποκλειςτικά και μόνο , από Δευτζρα 23/01/2023 μζχρι και 
Παραςκευή 27/01/2023 και ςτο διάςτημα αυτό μπορεί να γίνει διόρθωςη των ηλεκτρονικών 
αιτήςεων ςε περίπτωςη δικαίωςησ από το ΠΥΣΠΕ των υποβληθειςών ενςτάςεων. 

Οι πίνακεσ είναι αναρτημζνοι ςτην Ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ: http:// dipe.arg.sch.gr. 
 

Σημειώνεται ότι ςτουσ πίνακεσ βελτιώςεων/οριςτικών τοποθετήςεων δεν περιλαμβάνονται τα μόρια 
εντοπιότητασ και ςυνυπηρζτηςησ. Αυτά θα προςτεθοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο, αφοφ 
ςυμπληρωθοφν οι προτιμήςεισ των εκπαιδευτικών (αναμζνεται η ςχετική πρόςκληςη).  
 
Οι Διευθυντζσ/ντριεσ και Προϊςτάμενοι/ νεσ ςχολικών μονάδων αρμοδιότητάσ μασ, με ευθφνη τουσ 
να ενημερώςουν ενυπόγραφα το εκπαιδευτικό προςωπικό αρμοδιότητάσ τουσ. 
 

 
Συνημμζνα: Κατάλογοσ αιτήςεων για μετάθεςη εκπ/κών και μελών Π.Ε. Αργολίδασ 
                      για βελτίωςη/ οριςτική τοποθζτηςη 
 

                                                                                                                                                                   Ο Δ/ντήσ Π.Ε. Αργολίδασ 
 

                                                                                                                                    Δημήτριοσ Ι. ίδερησ, Med 
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