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Σουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τησ Δ/νςησ 
Π.Ε. Πιερίασ (διά των ςχολικών τουσ 
μονάδων) 
 
 
 
 
 
 
 

Διευθφνςεισ Π.Ε.   
όλησ τησ χώρασ 

 
  

   ΘΕΜΑ: «Ανάρτηςη οργανικών κενών - Πρόςκληςη ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δηλώςεισ 

οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ»  

 

    Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Γενικήσ Αγωγήσ κλάδων ΠΕ06 Αγγλικισ Φιλολογίασ, ΠΕ08 Καλϊν Τεχνϊν, 

ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν, ΠΕ70 Δαςκάλων, ΠΕ79.01 Μουςικϊν Σπουδϊν και ΠΕ91.01 Θεατρικϊν Σπουδϊν 

που τον Νοζμβριο του 2021  υπζβαλαν αίτηςη για βελτίωςη θζςησ ή για οριςτική τοποθζτηςη, κακϊσ 

κι εκείνοι/νεσ που μετατζθηκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτη Διεφθυνςη Π.Ε. Πιερίασ, να υποβάλουν από 

τθν Πζμπτθ 14-4-2022 ζωσ και τθν Τρίτθ 3-05-2022, μζςω του Online Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊ-

ου Εκπαιδευτικϊν και Υποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων (https://teachers.minedu.gov.gr), διλωςθ (δεν 

απαιτοφνται επιπλζον δικαιολογθτικά) ςτα ςυγκεκριμζνα οργανικά κενά ι ςτα οργανικά κενά που εν-

δεχομζνωσ προκφψουν με τθν διαδικαςία των μετακζςεων, κατά ςειρά προτίμθςθσ μζχρι είκοςι (20) 

ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν.  

    Οι εκπαιδευτικοί Ειδικήσ Αγωγήσ κλάδων ΠΕ60.50 Νθπιαγωγϊν και ΠΕ70.50 - ΠΕ71  Δαςκάλων που 

υπζβαλαν αίτθςθ για βελτίωςθ κζςθσ ι διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ, κακϊσ κι εκείνοι/νεσ που 

μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ, καλοφνται να υποβάλουν μζςα ςτο ίδιο 

χρονικό διάςτθμα (από τθν Πζμπτθ 14-04-2022 ζωσ και τθν Τρίτθ 03-05-2022) διλωςθ κατά ςειρά προ-

τίμθςθσ μζχρι είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν. Η δι-

λωςθ κα γίνει με αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ 

mail@dipe.pie.sch.gr.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
13/4/2022
Α.Π.: 000459/ΕΞ/2022



 

   Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των προτιμιςεων από όλουσ/εσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ εκτόσ από τα ςυγκεκριμζνα οργανικά κενά και κενά που ενδεχομζνωσ  κα 

προκφψουν κατά 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/τισ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτθ ςχο-

λικι τουσ μονάδα  κακϊσ και τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

 
 

  Η Διευθφντρια Π.Ε. Πιερίασ 

 
 
                                           ορώτου Φλώρα 
 


		2022-04-13T10:56:17+0300
	FLORA SOROTOU




