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ΠΡΟΣ:
Τους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60,
ΠΕ 06, και ΠΕ11, Π.Ε. Μεσσηνίας , οι οποίοι έχουν
υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή δήλωση
τοποθέτησης, και τους εκπ/κούς κλάδων
ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 06 και ΠΕ 79 οι οποίοι έχουν
μετατεθεί από άλλο ΠΥΣΠΕ.
Κοιν.
Περιφ/κη Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης
Πελοποννήσου

Θέμα: «Προσωρινές Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις»
Το ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει τις προσωρινές μεταθέσεις- τοποθετήσεις εκπ/κών, κλάδων
ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79 Π. Ε. Μεσσηνίας για το έτος 2018, οι οποίες αναρτώνται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δ/νσης ΠΕ Μεσσηνίας και στην Ιστοσελίδα: http://dipe.mes.sch.gr
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις που διαπιστωθούν στις αποφάσεις του συμβουλίου, θα
επανεξεταστούν από το συμβούλιο, ύστερα από τις γραπτές αντιρρήσεις που θα υποβάλει προς το
συμβούλιο ο/η ενδιαφερόμενος/η, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Παρασκευή 1105-2018 έως και την Πέμπτη 17-05-2018 και ώρα 15:00.
Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ11 που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, μπορούν, αν
το επιθυμούν, σύμφωνα με άρθρο 15, παρ. 11, του Π. Δ.50/96 να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση
για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι δηλώσεις θα
αποσταλούν μέσω φαξ στο 2721361481 ή μέσω mail στο mail@dipe.mes.sch.gr.
Επισημαίνουμε ότι, μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει,
προκειμένου να οριστικοποιήσει τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις και να τοποθετήσει τους εκπαιδευτικούς
της τρίτης παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 11 & 12 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 13 του Π.Δ.100/97. (Σημ: σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ11 οι οποίοι
έμειναν στη διάθεση δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σχολεία
(βλ. εναπομείναντα οργανικά κενά), κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης και
τα εν λόγω σχολεία κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης και οι
έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης τοποθετούνται υποχρεωτικά στα σχολεία με τις περισσότερες
μονάδες συνθηκών διαβίωσης.)
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
και Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος

