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ΠΡΟ: 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ανήκουν 
οργανικά ςτo ΠΤΠΕ Ζβρου  
 
ΚΟΙΝ. 
Διευθφνςεισ Π/θμιασ Εκπαίδευςησ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ενδιαφερομζνων για υποβολή προτιμήςεων χολικών Μονάδων τησ 

Διεφθυνςησ Π.Ε. Ζβρου, για βελτίωςη θζςησ ή οριςτική τοποθζτηςη εκπαιδευτικών 

Γενικήσ Αγωγήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ όλων των κλάδων, μζςω του πληροφοριακοφ 

ςυςτήματοσ υποβολήσ αιτήςεων μετάθεςησ (https://teachers.minedu.gov.gr/).  

 

ΧΕΣ:  1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 16 μζροσ Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’) «Δομή και 

λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ. 

2. Σισ διατάξεισ των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) 

«Μεταθζςεισ και τοποθετήςεισ των εκπαιδευτικών τησ Δημόςιασ Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ», όπωσ τροποποιήθηκαν, ςυμπληρώθηκαν και ιςχφουν. 

3. Σην με αριθ. 43925/E2/7-4-2020 Τ.Α. με θζμα «Μεταθζςεισ εκπαιδευτικών 

Α/θμιασ Εκπ/ςησ από περιοχή ςε περιοχή μετάθεςησ ζτουσ 2020». 

 4. Σην με αριθ. 36823/E2/12-3-2020 Τ.Α. με θζμα: «Μεταθζςεισ Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ 

(.Μ.Ε.Α.Ε), ςε χολεία Κωφών-Συφλών, ςε Κζντρα Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ 

Τποςτήριξησ (Κ.Ε..Τ.) και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ζτουσ 2020». 

 7. Σισ αριθ.  4/8 – 5 – 2020 και 5/18 – 5 – 2020 Πράξεισ του Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου.  

 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου καλεί: 

Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, οι οποίοι βρίςκονται ςτη Διάθεςη του Π.Τ..Π.Ε. 

Ζβρου και ζχουν υποβάλει δήλωςη οριςτικήσ τοποθζτηςησ. 

https://teachers.minedu.gov.gr/


Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, οι οποίοι μετατζθηκαν από άλλη περιοχή 

μετάθεςησ. 

Γ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, οι οποίοι ζχουν υποβάλει αίτηςη βελτίωςησ 

θζςησ.  

Δ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, οι οποίοι ζχουν υποβάλει αίτηςη βελτίωςησ 

θζςησ από ΜΕΑΕ ή Σμήμα Ζνταξησ ςε ΜΕΑΕ ή/και Σμήματα Ζνταξησ.  

Ε. Σουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι μετατζθηκαν ςε θζςεισ .Μ.Ε.Α.Ε. 

 

Να υποβάλουν δήλωςη προτίμηςησ ςχολικών μονάδων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. 

Ζβρου, από 29 – 5 – 2020 μζχρι και 4 – 6 – 2020, μζςω του πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ 

https://teachers.minedu.gov.gr/.  

Κάθε εκπαιδευτικόσ μπορεί να δηλώςει μζχρι και είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ για 

οριςτική τοποθζτηςη ή βελτίωςη θζςησ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχολείων ςτα οποία 

υπάρχει οργανικό κενό, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα οργανικών κενών, όπωσ επίςησ και 

ςχολείων ςτα οποία πιθανόν θα δημιουργηθοφν οργανικά κενά κατά τη διαδικαςία των 

μεταθζςεων. 

Οι εκπαιδευτικοί θα δηλώςουν τισ προτιμήςεισ τουσ μζςω του πληροφοριακοφ 

ςυςτήματοσ υποβολήσ αιτήςεων μετάθεςησ (https://teachers.minedu.gov.gr/) και ζχουν 

την αποκλειςτική ευθφνη τησ ορθήσ επιλογήσ των ςχολικών μονάδων που επιθυμοφν να 

δηλώςουν. 

Οι πίνακεσ με τισ κενζσ οργανικζσ θζςεισ επιςυνάπτονται ςτην παροφςα πρόςκληςη. 

Οι αιτήςεισ για αμοιβαία μετάθεςη από ςχολείο ςε ςχολείο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. 

Ζβρου, θα υποβληθοφν εντόσ δεκαπζντε (15) ημερών από την οριςτική ανακοίνωςη των 

μεταθζςεων και οριςτικών τοποθετήςεων (άρθρο 10 παρ. 3 του Π.Δ. 50/1996).  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

επικοινωνοφν με το τμήμα Προςωπικοφ τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Ζβρου ςτα τηλζφωνα 

2551355344 και 2551355345.  

Σησ παροφςασ πρόςκληςησ να λάβουν γνώςη όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευθφνη των 

Διευθυντών/Προϊςταμζνων των χολικών Μονάδων όπου ανήκουν οργανικά. 

 

 O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Π.Τ..Π.Ε. ΕΒΡΟΤ 
 

 
ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΟΤΗΟΤΝΘ  
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