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ΠΡΟ:
1) Σουσ εκπ/κοφσ κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60
Π.Ε. Μεςςηνίασ , οι οποίοι ζχουν υποβάλει
αίτηςη μετάθεςησ ή δήλωςη
τοποθζτηςησ, και τουσ εκπ/κοφσ κλάδων
ΠΕ 70 και ΠΕ 60,οι οποίοι ζχουν μετατεθεί από
άλλο ΠΤΠΕ.
Κοιν.
Περιφ/κη Δ/νςη Π. & Δ. Εκπ/ςησ
Πελοποννήςου

Θέμα: «Ανακοίνωζη κενών οργανικών θέζεων κλάδων Δαζκάλων ΠΕ70,
Νηπιαγωγών ΠΕ60, και ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. κλάδοσ Δαζκάλων ΠΕ 70 Π.Ε. Μεζζηνίας
– Υποβολή δηλώζεων εκπαιδεσηικών»
Σαο θνηλνπνηνύκε ζπλνδεπηηθά ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ Π.Ε. Μεζζελίαο, θιάδσλ Δαζθάισλ ΠΕ70, Νεπηαγσγώλ ΠΕ60 θαη
ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. θιάδνπ Δαζθάισλ ΠΕ 70 , όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ην ΠΥΣΠΕ
κε ηελ αξηζκ. 11/16-05-2019 πξάμε ηνπ.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί λα ππνβάινπλ ζρεηηθή δήισζε
πξνηίκεζεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ (κέρξη 20 πξνηηκήζεηο) εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξώλ θαη ζσγκεκριμένα από Παραζκεσή 17-05-2019 έως και ηην Πέμπηη 2305-2019 και ώρα 15:00, κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
1) είηε ηλεκηρονικά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θόξκεο ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Μεζζελίαο
ζηνπο ζπλδέζκνπο:
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΥΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΤ ΚΛ. ΠΕ70
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΥΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΤ ΚΛ. ΠΕ60

2) είηε ασηοπροζώπως ζηα γξαθεία ηεο Δηεύζπλζεο (Ψαξώλ 15, Δηνηθεηήξην, 6νο
όξνθνο,

Γξαθείν

603).
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ειεθηξνληθήο θόξκαο, ζα ζαο απνζηαιεί ειεθηξνληθό κήλπκα επηβεβαίσζεο.
Επηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο πξνηίκεζεο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη πηζαλά θελά πνπ ζα

πξνθύςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ζρνιείν ζε
ζρνιείν.
Σαο ππελζπκίδνπκε όηη νη ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70 Δαζθάισλ θαη ΠΕ60
Νεπηαγσγώλ ζηα Δεκνηηθά Σρνιεία-Νεπηαγσγεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ηκήκαηα
νινήκεξνπ είλαη εληαίεο, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε θιαζηθό ή νινήκεξν. Σπλεπώο
ε δήισζε πξνηίκεζεο ζα αλαθέξεηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη όρη ζε ηκήκαηα.
Οη νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ θιάδσλ πνπ
αηηνύληαη κεηάζεζε ή ηνπνζέηεζε, κε ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο ηνπο, έρνπλ αλαξηεζεί
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ππεξεζίαο, Δηνηθεηήξην (6νο Όξνθνο) θαη ζηελ
ηζηνζειίδα
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