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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, ΕΕΠ και ΕΒΠ για δήλωση 
οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. 
Κυκλάδων» 
 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Ε. Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, ενότητα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των παρ.3 έως 6 του άρθρου 30 και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 

(ΦΕΚ 71/2010, τ.Α’) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 

και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

3. Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/1996, τ.Α’) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 

100/97 (ΦΕΚ 94/1997, τ.Α’) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

4. Το Π.Δ. 1/2003 που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

5. Την υπ' αριθ. 176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: 

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020» 

6. Την υπ' αριθ. 43223/Ε4/3-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: 

«Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σχολικού 

έτους 2019-2020». 

7. Την υπ' αριθ. 43925/Ε2/7-4-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΘΙ46ΜΤΛΗ-4ΚΧ) Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020». 

8. Την υπ΄ αριθ. 13515/Ε2/ 31-1-2020 Υ.Α. με θέμα: «Μετάταξη εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» ( ΦΕΚ: 326/Γ/23-3-2020). 

9. Την υπ. αριθ. 06/24-04-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ν. Κυκλάδων. 

ΠΡΟΣ:   Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς 
  Α/θμιας Εκπ/σης  Κυκλάδων  

 

ΑΝΑΚ:   1. Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου 
 2. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 

 
 

Ερμούπολη, 28 Απριλίου 2020 
Αριθμ. Πρωτ : 3743 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΠΥΣΠΕ 

mailto:mail@dipe.kyk.sch.gr


10. Το υπ΄ αριθ. 3723/27-04-2020 έγγραφο της Αν. Διευθύντριας Π.Ε. Κυκλάδων με θέμα: «Κύρωση 

πινάκων προσδιορισμού οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού Γενικής Αγωγής και 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π/θμιας Εκπ/σης ν. Κυκλάδων μετά τις μεταθέσεις 2020». 

 

Κ α λ ε ί  

 

τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό 

Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων 

 

• που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης) εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 

• που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση 

• που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων 

• που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 

• που διορίστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων το σχολικό έτος 2019-2020 

 

να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία μπορούν να επιλέξουν μέχρι είκοσι 

(20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν/τοποθετηθούν οριστικά, 

από την Πέμπτη 30-04-2020 έως και τη Δευτέρα 11-05-2020 και ώρα 15:00. 

 

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης θα αποστέλλεται 

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από τον προσωπικό λογαριασμό του κάθε ενδιαφερόμενου, στη 

διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr, αφού υπογραφεί και σκαναριστεί. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ. 

 

    Ενδιαφερόμενοι που δεν επιθυμούν να δηλώσουν κενό σε κάποια σχολική μονάδα (αφορά αυτούς που 

ήδη έχουν αιτηθεί μετάθεση  / βελτίωση οργανικής θέσης), οφείλουν να αποστείλουν επίσης ηλεκτρονικά 

τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ανακαλούν την αίτημα για μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ 

Κυκλάδων. 

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα  να επιλέξουν: 

1. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στους 

συνημμένους πίνακες. 

 2. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη 

διαδικασία των μεταθέσεων, εφόσον οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις 

μετατεθούν. 

 

 Τέλος, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:   

 

1) Η δήλωση τοποθέτησης δεν αφορά εκπ/κούς που δεν έχουν υποβάλει καμία δήλωση οριστικής 

τοποθέτησης ή βελτίωσης. 

2) Δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για τροποποίηση των επιλογών σας πέραν της καταληκτικής 

ημερομηνίας. 

 



3) Στην περιοχή ευθύνης μας δεν υπάρχουν ιδρυμένες οργανικές θέσεις για τους κλάδους Θεατρικής 

Αγωγής και Γερμανικής Γλώσσας. 

 

 

 
 

        
         

                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

1. Δήλωση για βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων 
2. Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ 
3. Υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης αίτησης βελτίωσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων 
4. Πίνακας οργανικών κενών θέσεων ν. Κυκλάδων 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 
 

Άννα Ρέππα 
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