
                            

 

                                     

                    

 
 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  &   ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

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

                       

 

Λαμία,    14   Μαΐου   2020 

 Αριθμ. Πρωτ.:  Φ.11.2/ 2124  

   
 ΠΡΟΣ: Τους Εκπ/κούς  κλάδων 

              ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,   
              ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86                
               της Δ/νσης μας 
              

 
 
 

 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Θερμοπυλών 60 & Κύπρου 

Ταχ. Κώδικας : 351 32  ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες: Ζαχάρης Γεώργιος 

Τηλέφωνο-Fax : 2231352717 

e-mail : dipefth@sch.gr  

 

                                                                           
ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φθιώτιδας  έτους 2020 – Γνωστοποίηση  

κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, 
ΠΕ79.01 & ΠΕ86 και κενών οργανικών θέσεων σε ΣΜΕΑΕ - υποβολή δήλωσης 
μετάθεσης - τοποθέτησης».  

 

       Σας κάνουμε γνωστό ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φθιώτιδας  με τη αριθμ.07/14-05-2020  Πράξη του, 
επικύρωσε και ανάρτησε  τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων  ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 και κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων 
σε ΣΜΕΑΕ και   
 

κ α λ ε ί, 
 

 Α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 που 
υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση - βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  
Φθιώτιδας.  
 Β) τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας στον κλάδο Ειδικής Αγωγής 
από άλλο ΠΥΣΠΕ  ή από το ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας  με τις πρόσφατες μεταθέσεις. 
        Γ) τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Φθιώτιδας.  
 

Να υποβάλουν 
 

 αίτηση-δήλωση βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα), στην οποία 
θα αναγράψουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά προτίμησής τους.  
Επισημαίνεται πως μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται 
οργανικά κενά στους συνημμένους πίνακες οργανικών κενών, διότι μπορεί να προκύψουν 
κενά κατά τη διάρκεια των μεταθέσεων. 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
 

Α) Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έως τη Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 13.00   
 
Β) Εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86 έως την Παρασκευή  
22-05-2020 και ώρα 13.00   
 
Αλλαγές προτιμήσεων και ανακλήσεις αιτήσεων γίνονται αποκλειστικά μέχρι τις παραπάνω 
προθεσμίες. Ανάκληση μετάθεσης δεν γίνεται αποδεκτή.  
 

Τρόπος Υποβολής αιτήσεων 
 

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση 

Π.Ε. Φθιώτιδας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
 

dipefth@sch.gr  
 

Εναλλακτικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά  έως  22-05-2020. 
               
 Για επιβεβαίωση και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε 
Φθιώτιδας στα τηλέφωνα 2231352717 - 2231352716.    
  
       Επισημαίνουμε ότι προηγείται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 13 (Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης) του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/08-03-1996, 
τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του  Ν. 3848/2010 και από το άρθρο 55 του 
ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄) 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
  Για τις μεταθέσεις των κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση καθώς 
αναμένονται μεταβολές σχολικών μονάδων. 

 Αμοιβαίες μεταθέσεις 

      Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά 
την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσης. 
  
 

                                                            Ο  Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Π. Ε. Φθιώτιδας 
 

 
 

                                                      Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 
 

 
 

Επισυνάπτονται : 
1. Πίνακες  κενών  οργανικών  θέσεων Εκπ/κών των κλάδων 

                ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,  ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86  και  ΣΜΕΑΕ                                    
              (όπως αυτά προσδιορίσθηκαν με τη με αριθμό  07/14-05-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φθιώτιδας) 

2. Αίτηση - δήλωση  τοποθέτησης   
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