
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

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

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η   ΦΩΚΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

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

  
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Άμφιςςα,  13  Μαΐου  2022 
Αρικμ. Πρωτ.: Ν.1.5/ 925 

   
  

  
 
ΠΡΟ:  1.  Σουσ εκπ/κοφσ Γενικήσ & Ειδικήσ 

Αγωγήσ & Εκπ/ςησ που ζχουν 
υποβάλει αίτηςη για 
μετάθεςη/βελτίωςη θζςησ ή 
οριςτική τοποθζτηςη εντόσ  

                     ΔΠΕ Φωκίδασ (διά των  
Διευθυντών & Προϊςταμζνων 
των χολικών Μονάδων)  

. 
2. Δ/νςεισ Π.Ε. τησ χώρασ 

    

 

Σαχ. Δ/νςη: Ι. Γιδογιάννου 31 

Σαχ. Κώδικασ: 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πληροφορίεσ: Στυλιανόσ Λοφςκοσ 

Σηλζφωνο: 2265028301 

e-mail: mail@dipe.fok.sch.gr 

  

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηςη πινάκων με ικανοποιηθείςεσ αιτήςεισ εκπαιδευτικών Γενικήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ 

για μετάθεςη (βελτίωςη θζςησ) ή οριςτική τοποθζτηςη ςε ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότητασ 

ΠΤΠΕ Φωκίδασ» 

 

  Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Φωκίδασ κοινοποιεί τουσ πίνακεσ  με τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν Γενικισ 

και Ειδικισ Αγωγισ  αρμοδιότθτάσ τθσ  και τισ κζςεισ που ζλαβαν ςε ςχολεία τθσ Περιφζρειάσ τθσ,  

φςτερα από τθν ικανοποίθςθ τθσ αίτθςισ τουσ για μετάκεςθ/ βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ 

εντόσ ΔΠΕ Φωκίδασ, οι οποίοι καταρτίςτθκαν κατά τθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ του ΠΥΣΠΕ Φωκίδασ (αρ. 

Πράξθσ 11/2022), μετά από εξζταςθ των αιτιςεων και τθ μοριοδότθςθ  ςυγκεκριμζνων κατά νόμο 

κριτθρίων.  

  Οι πίνακεσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Φωκίδασ: 

http://dipe.fok.sch.gr 

 Στουσ αναρτθκζντεσ πίνακεσ δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν, των οποίων οι 

αιτιςεισ για μετάκεςθ ι οριςτικι τοποκζτθςθ εντόσ ΔΠΕ Φωκίδασ δεν ικανοποιικθκαν, είτε διότι δεν 

υπιρχαν κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςτα ςχολεία προτίμθςισ τουσ, είτε διότι οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ που 

διλωςαν κατελιφκθςαν από αιτοφντεσ που υπερτεροφςαν ςε μοριοδότθςθ, είτε διότι δεν υπζβαλαν 

διλωςθ προτίμθςθσ ι ανακάλεςαν τθν αίτθςι τουσ. 

  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτηςη διόρθωςησ τυχόν 

ςυγκεκριμζνων λακϊν ι παραλείψεων, αποκλειςτικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από ςήμερα 13-05-2022 

ζωσ και την Σετάρτη 18-05-2022 και ώρα 10.00π.μ. προσ το ΠΥΣΠΕ Φωκίδασ, μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ mail@dipe.fok.sch.gr   

  Παρακαλοφμε, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν και των Προϊςταμζνων, να λάβουν γνϊςθ όλοι 

οι υπθρετοφντεσ μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτθ ςχολικι μονάδα ευκφνθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

αυτϊν που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Πίνακεσ Μεταθζςεων – Οριςτικών Σοποθετήςεων 
        Εκπ/κών  Γενικήσ Αγωγήσ ανά κλάδο (7) 
2.    Πίνακεσ (9) με τελική μοριοδότηςη αιτοφντων,  
        ςφμφωνα με τα κατά νόμο κριτήρια (ςε ζνα αρχείο pdf) 

 

Η Διευθφντρια Δ/νςησ Π.Ε. Φωκίδασ 
 

 
 

                       Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
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