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                                     Καλαμάτα,      11/05/2022
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   ΠΡΟΣ: 

1) Τους εκπ/κούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής   Δ.Π.Ε.
Μεσσηνίας,  οι  οποίοι   έχουν  υποβάλει  αίτηση
Βελτίωσης θέσης  ή Οριστικής τοποθέτησης 
(δια  των  Διευθυντών/τριών,  Προϊστάμενων  των
σχολικών μονάδων)

2) Τους  εκπ/κούς  οι  οποίοι  έχουν  μετατεθεί  από
άλλο ΠΥΣΠΕ.

   ΚΟΙΝ.    1. Δ/νσεις Π.Ε. 2. ΠΔΕ Πελοποννήσου 

Θέμα:  «Ανακοίνωση  κενών  οργανικών  θέσεων–Υποβολή  δήλωσης  προτιμήσεων
εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση»

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων Π.Ε.

Μεσσηνίας, όπως  προσδιορίστηκαν  από  το ΠΥΣΠΕ με την  αριθμ. 12/05-05-2022 πράξη του και

καλούμε:

α) Τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας οι οποίοι:

1. έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωσης θέσης)

2. έχουν υποβάλλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση

3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές

να  δηλώσουν  μέχρι  είκοσι  (20)  σχολικές  μονάδες  στις  οποίες  επιθυμούν  να

μετατεθούν/τοποθετηθούν  οριστικά,  αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος  Διαχείρισης

Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  (teachers.minedu.gov.gr) από

Πέμπτη 12/05/2022 έως και Τετάρτη 18/05/2022.

β) Τους εκπαιδευτικούς Ειδικής  Αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας οι οποίοι:

1. έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωσης θέσης)

2. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές

 να  δηλώσουν  μέχρι  είκοσι  (20)  σχολικές  μονάδες  στις  οποίες  επιθυμούν  να

μετατεθούν/τοποθετηθούν  οριστικά,  συμπληρώνοντας  την  επισυναπτόμενη  δήλωση  και

αποστέλλοντάς την  υπογεγραμμένη,  αποκλειστικά  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

στο mail  @  dipe  .  mes  .  sch  .  gr   από Πέμπτη 12/05/2022 έως και Τετάρτη 18/05/2022.

mailto:mail@dipe.mes.sch.gr
http://teachers.minedu.gov.gr/


 Οι  παραπάνω  ημερομηνίες  είναι  αποκλειστικές.  Εκπρόθεσμες  δηλώσεις  ή  ενστάσεις

σχετικές με τη συμπλήρωση προτιμήσεων δε θα γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη συμπλήρωση προτίμησης σχολικών μονάδων, θα πρέπει να

ληφθούν υπόψη και   πιθανά κενά   που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των  

εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.

Οι  αιτήσεις  για  αμοιβαία  μετάθεση  από  σχολείο  σε  σχολείο  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.

Μεσσηνίας (εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.) θα υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική

ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Παρακαλούνται  οι  Διευθυντές/τριες,  Προϊστάμενοι/νες  των  σχολικών  μονάδων  όπως

μεριμνήσουν να  λάβουν γνώση,  με κάθε πρόσφορο τρόπο,  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι

υπηρετούν στη σχολική μονάδα, καθώς και όσοι απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.

Η Διευθύντρια  Εκπαίδευσης
                                                                                                                                  Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

                                                              

                    Θεοφανεία Α. Σιούτη

Συνημμένα:

1) Πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας (αρχείο 1).

2) Πίνακας μοριοδότησης μεταθέσεων-τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας (αρχείο 2).

3)  Δήλωση  προτιμήσεων  μετάθεσης-τοποθέτησης (μόνο  για  τους  εκπαιδευτικούς  Ειδικής

Αγωγής) (αρχείο 3).

4) Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση προτιμήσεων (μόνο για εκπαιδευτικούς Γενικής αγωγής)

(αρχείο 4).
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