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                                    Καλαμάτα,      01/06/2022 
 
                                     Αριθμ. Πρωτ.:   2506 
   
 

ΠΡΟ:  
1. Σουσ εκπ/κοφσ Γενικήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ   

Δ.Π.Ε. Μεςςηνίασ, οι οποίοι  ζχουν υποβάλει 
αίτηςη Βελτίωςησ θζςησ ή Οριςτικήσ 
τοποθζτηςησ  
(δια των Διευθυντών/τριών, Προϊςτάμενων των 
ςχολικών μονάδων) 

 
2. Σουσ εκπ/κοφσ οι οποίοι ζχουν μετατεθεί από 

άλλο ΠΤΠΕ. 
 
   ΚΟΙΝ.    1.  Δ/νςεισ Π.Ε.   2. ΠΔΕ Πελοποννήςου 

Θζμα: «Προςωρινζσ Μεταθζςεισ-Σοποθετήςεισ 2022»  

 Σο ΠΤΠΕ Μεςςηνίασ με την αρίθμ. 14/01-06-20122 πράξη του ανακοινϊνει τισ 

προςωρινζσ  μεταθζςεισ- τοποθετήςεισ εκπ/κϊν, Π. Ε. Μεςςηνίασ για το ζτοσ 2022. 

    Συχόν λάθη ή παραλείψεισ ςτισ αποφάςεισ του ςυμβουλίου που διαπιςτωθοφν, θα 

επανεξεταςτοφν από το ςυμβοφλιο, φςτερα από αίτηςη με τισ γραπτζσ αντιρρήςεισ που θα 

υποβάλει προσ το ςυμβοφλιο ο/η ενδιαφερόμενοσ/η η οποία δεν αποτελεί ζνςταςη, εντόσ πζντε 

(5) εργάςιμων ημερϊν από την Σετάρτη  01-06-2022 ζωσ και την Σρίτη 07-06-2022. 

 Η εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ60 που παραμζνει ςτη διάθεςη του ΠΤΠΕ, μπορεί, αν το 

επιθυμεί, ςφμφωνα με άρθρο 15, παρ. 11, του Π.Δ. 50/96 να υποβάλει ςυμπληρωματική δήλωςη 

για τοποθζτηςη ςτα εναπομείναντα οργανικά κενά ςτην ίδια παραπάνω προθεςμία. Η δήλωςη 

θα αποςταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) mail@dipe.mes.sch.gr. 

 Επιςημαίνουμε ότι, μετά την παρζλευςη τησ παραπάνω προθεςμίασ το ΠΤΠΕ θα 

ςυνεδριάςει εκ νζου, προκειμζνου να οριςτικοποιήςει τισ μεταθζςεισ – τοποθετήςεισ και να 

τοποθετήςει την εκπαιδευτικό τησ τρίτησ παραγράφου, ςφμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 11 & 12 

του Π.Δ. 50/96, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Π.Δ.100/97 (Για τουσ εκπ/κοφσ Α/θμιασ 

εκπ/ςησ ςε περίπτωςη που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηςη προτίμηςησ για ςυγκεκριμζνα 

ςχολεία, κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςη τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάθεςησ. Τα ςχολεία ςτα οποία 

υπάρχουν κενά κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςη τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνθηκών διαβίωςησ. 

Κατόπιν αυτοφ τοποθετοφνται, υποχρεωτικά, οι ζχοντεσ τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάθεςησ ςτα 

ςχολεία με τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνθηκών διαβίωςησ). 

                                                                                     Η Διευθφντρια  Εκπαίδευςησ 
                                                                                   Δ.Π.Ε. Μεςςηνίασ 

 
 

                                                                                  Θεοφανεία Α. ιοφτη 
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