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Διευκφνςεισ Π.Ε.   
όλθσ τθσ χώρασ 

 
  

   ΘΕΜΑ: «Ανάρτθςθ οργανικών κενών - Πρόςκλθςθ ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δθλώςεισ 

οριςτικισ τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ κζςθσ»  

 

    Καλοφνται οι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ και ΠΕ60 Νθπια-

γωγϊν, να υποβάλλουν αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ ςτα ςυγκεκριμζνα οργανικά κενά του κλάδου 

τουσ ζωσ τθν Πζμπτθ 22-4-2021. Η διλωςθ κα γίνει με αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρο-

μείου ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe.pie.sch.gr. Οι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί κα τοποκετθκοφν 

κατά προτεραιότθτα ςε οργανικά κενά τθσ ομάδασ ςχολείων τθσ πρϊθν οργανικισ τουσ κζςθσ τθν Πα-

ραςκευι 23-4-2021. 

    Όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικισ Φιλολογίασ, ΠΕ06 Αγγλικισ Φιλολογίασ, 

ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ, ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν, ΠΕ70 Δαςκάλων και ΠΕ79.01 Μουςικϊν Σπουδϊν, που τον 

Νοζμβριο του 2020  υπζβαλαν αίτθςθ για βελτίωςθ κζςθσ ι για οριςτικι τοποκζτθςθ, κακϊσ κι εκεί-

νοι που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ, καλοφνται να υποβάλουν μζςα 

ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ Δευτζρα 26-04-2021 ζωσ και τθν Τετάρτθ 12-05-2021, μζςω του 

Online Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Υποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων 

(https://teachers.minedu.gov.gr), διλωςθ (δεν απαιτοφνται επιπλζον δικαιολογθτικά) ςτα εναπομείνα-

ντα οργανικά κενά (μετά τθν τοποκζτθςθ των οργανικά υπεράρικμων), κατά ςειρά προτίμθςθσ μζχρι 

είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν.  

    Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 Νθπιαγωγϊν, ΠΕ70.50 - ΠΕ71  Δαςκάλων Ειδικισ Αγωγισ και ΠΕ11 

Φυςικισ Αγωγισ Ειδικισ Αγωγισ που υπζβαλαν αίτθςθ για βελτίωςθ κζςθσ ι διλωςθ για οριςτικι το-
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ποκζτθςθ, κακϊσ κι εκείνοι που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ, καλοφ-

νται να υποβάλουν μζςα ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα (από τθ Δευτζρα 26-04-2021 ζωσ και τθν Τετάρτθ 

12-05-2021) διλωςθ κατά ςειρά προτίμθςθσ μζχρι είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να με-

τατεκοφν ι να τοποκετθκοφν. Η διλωςθ κα γίνει με αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe.pie.sch.gr.  

   Κατά τθ ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων όλων των εκπαιδευτικϊν όλων των κλάδων, κα πρζπει να λθφ-

κοφν υπόψθ εκτόσ από τα ςυγκεκριμζνα οργανικά κενά και κενά που ενδεχομζνωσ  κα προκφψουν κα-

τά τθ διαδικαςία των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν από ςχολείο ςε ςχολείο.  

   Καλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/νεσ των ςχολικϊν μονάδων, να ενθμερϊςουν 

ενυπόγραφα ι με επιβεβαιωμζνο email, προςωπικά τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι 

τουσ μονάδα  κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

 
 

  Η Διευκφντρια Π.Ε. Πιερίασ 

 
 
                                           ορώτου Φλώρα 
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