
                              
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο 

 ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ   &   ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η 
ΣΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΦΩΚΙΔΑ 
Π.Τ..Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑ  

****************** 
 

 ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

ΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑ 

 
 

                         Άμφιςςα,  29-04-2022  
                         Αρ. Πρωτ. Ν.1.5/ 780 

  
 
 

ΠΡΟ:   
Σουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ08, ΠΕ11,ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 Γενικισ 
Αγωγισ & ΠΕ71, ΠΕ70 Ειδικισ Αγωγισ, τθσ Δ/νςθσ 
Π.Ε. Φωκίδασ που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ ι 
διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ εντόσ ΠΤΠΕ 
Φωκίδασ ι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ από μετάκεςθ 
 
(Διά των Δ/νςεων των ςχολικϊν μονάδων) 

 

Σαχ. Δ/νςθ  : Ι. Γιδογιάννου 31 

  331 00  ΑΜΦΙΑ 
Πλθροφορίεσ : τυλιανόσ  Λοφςκοσ  

Σθλζφωνο-Fax: 22650 28301 
e-mail  : mail@dipe.fok.sch.gr 

 
 

  
Κοινοπ.: όλεσ τισ Δ/νςεισ  Πρωτ/κμιασ Εκπαίδευςθσ                        
                           

                                   
                                 
Θζμα: «Πρόςκλθςθ για υποβολι διλωςθσ μετάκεςθσ ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών εντόσ 
περιοχισ Π.Ε. Φωκίδασ/ Γνωςτοποίθςθ κενών οργανικών κζςεων εκπαιδευτικών ςε χολικζσ Μονάδεσ 
Γενικισ Αγωγισ & Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ» 
  
χετ.: Η με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 
Γνωςτοποιοφμε ότι το Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ με τθ με αρικμό 7/04-04-2022 Πράξθ του επικφρωςε και 

κοινοποιεί τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ανά κλάδο και ςχολικι μονάδα Γενικισ και Ειδικισ 

Αγωγισ (ΜΕΑΕ & Σ.Ε.) και κ α λ ε ί, τουσ εκπαιδευτικοφσ Γενικισ Αγωγισ & Ειδικισ Αγωγισ & 

Εκπαίδευςθσ, που υπζβαλαν αίτθςθ για μετάκεςθ ι διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. 

Φωκίδασ, κακϊσ και εκείνουσ που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Δ/νςθ Π. Ε. Φωκίδασ, να 

υποβάλουν αίτθςθ-διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων, ςτθν οποία κα αναγράψουν μζχρι είκοςι (20) 

ςχολικζσ μονάδεσ, κατά ςειρά προτίμθςισ τουσ, ςτισ οποίεσ επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν.  

θμειϊνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να δθλϊςουν ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ επικυμοφν 

τοποκζτθςθ, ζςτω και αν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ δεν εμφανίηονται οργανικά κενά ςφμφωνα με τουσ 

ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, κακϊσ ενδζχεται να δθμιουργθκοφν κενά κατά τα διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ 

Π.Τ..Π.Ε. 

Οι  δθλϊςεισ  προτίμθςθσ κα υποβάλλονται από τθν Σρίτθ  03 Μαΐου 2022 ζωσ και τθ Δευτζρα 09 

Μαΐου 2022.  

Η παραπάνω προκεςμία αυτι είναι αποκλειςτικι. Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ι ενςτάςεισ ςχετικζσ με τθ 

ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων δε κα γίνονται δεκτζσ. 

Η διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν για οριςτικι τοποκζτθςθ, 

των εκπαιδευτικϊν μετά από μετάκεςθ και όςων ηθτοφν  βελτίωςθ κζςθσ-μετάκεςθ εντόσ ΠΤΠΕ Φωκίδασ 

όλων των κλάδων Γενικισ Αγωγισ κα γίνει μζςω του online υςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρώου 

Εκπαιδευτικών και Τποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων https://teachers.minedu.gov.gr . 

Η διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων των εκπαιδευτικών Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ 

(επιςυνάπτεται υπόδειγμα), με τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά κα υποβάλλεται από τουσ / τισ 

ενδιαφερόμενουσ, -εσ, αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ  mail@dipe.fok.sch.gr, αφοφ 

υπογραφεί και ςκαναριςτεί (ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ). 
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Τπενκυμίηουμε ότι: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά εντοπιότθτασ, 

ςυνυπθρζτθςθσ, ϊςτε να μποροφν να λάβουν ανάλογθ μοριοδότθςθ, εφόςον δθλϊνουν ςχολικζσ μονάδεσ 

του Διμου εντοπιότθτασ/ςυνυπθρζτθςθσ. 

2. Εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. και δεν επικυμοφν πλζον να 

μετατεκοφν, οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.  

3. Η τοποκζτθςθ ςε κενι οργανικι κζςθ κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων δεν αποκλείει τθν 

περίπτωςθ λειτουργικισ υπεραρικμίασ για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023. 

 

Επιςθμαίνουμε ότι: 

α. Προθγείται θ τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 13 (Ειδικζσ 
κατθγορίεσ μετάκεςθσ) του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/08-03-1996, τ.Α'), όπωσ αυτό τροποποιικθκε με 
το άρκρο 55 του Ν.4653/2Ο2Ο (Φ.Ε.Κ. 12/ 24-01-2020, τ.Α') και ιςχφει και 
β. Ζπονται και κρίνονται μαηί οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ από 
διοριςμό ι μετάκεςθ από άλλθ περιοχι μετάκεςθσ, κακϊσ και αυτοί που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ από 
ςχολείο ςε ςχολείο (βελτίωςθ κζςθσ). 
γ. φμφωνα με το άρκρο 48 του Ν.4692/2020 «Οι τοποκετιςεισ ςε κζςεισ Σμθμάτων Ζνταξθσ 
πραγματοποιοφνται μετά τθν κάλυψθ όλων των κενϊν ςτισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τθσ οικείασ περιοχισ μετάκεςθσ…» 
 
Για οποιεςδιποτε διευκρινίςεισ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματζα του Π.Τ..Π.Ε Φωκίδασ κ. 
Λοφςκο ςτο τθλζφωνο 2265028301. 

Παρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ τθσ παροφςθσ, με κάκε πρόςφορο τρόπο, με ευκφνθ των Διευκυντϊν 
και Προϊςταμζνων των ςχολικϊν μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ τουσ (παρόντεσ και 
απόντεσ). 

 

 
 

Επιςυνάπτονται : 
1.Πίνακεσ κενϊν οργανικϊν κζςεων Εκπ/κϊν Γενικισ & Ειδικισ Αγωγισ  
(όπωσ αυτζσ προςδιορίςκθκαν με τθ με αρικμό 7/04-04-2022/ΘΕΜΑ 1ο  
Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ 
2..Πίνακεσ με τθ μοριοδότθςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ 
3.Πίνακεσ με τθ μοριοδότθςθ των Εκπ/κϊν των κλάδων ΓΙΕ06, ΓΙΕ11, ΠΕ60, ΠΕ7Ο και ΠΕ71/ΠΕ70ΕΑΕ, που υπζβαλαν 
αίτθςθ μετάκεςθσ ι διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ ι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ από 
μετάκεςθ 
4. Η με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκφκλιοσ μετακζςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
5. Τπόδειγμα αίτθςθσ/διλωςθσ προτίμθςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                              
        

 
 

 
  Η  Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 

 
 
 
 

              Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
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