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Να διατηρηθεί μέχρι 31-12-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

 

Σπάρτη   :  1 Ιουνίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.       :   Φ.10.1/3835 

Ταχ. Διεύθυνση :   Διοικητήριο 

2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου 

Τ. Κ. 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 

 

Τηλέφωνο :   27313-63472  

Τηλεομοιότυπο    :   27313-63470 

ΠΡΟΣ: 
Σχολικές μονάδες  Ν.Λακωνίας 

 
Ηλεκ  Ηλεκτρον.Ταχ. :   tdpros@dide.lak.sch.gr 

Πληροφορίες        :   Λάππα Γεωργία 
  Μέσω email 

                                                          
        ΘΕΜΑ :   Ανακοίνωση  κενών  οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών - Υποβολή 
                       δήλωσης τοποθέτησης.  
 

           Σας αποστέλλουμε πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά περιοχή μετάθεσης, σχολική 

μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το 

ΠΥΣΔΕ Λακωνίας   με την υπ’ αριθ. 12/31-5-2018 πράξη του. 

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:  

 Υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης  

 Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ 

 Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για οποιοδήποτε λόγο . 

  Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για οργανική θέση ή βελτίωση θέσης, 

έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση κατά τη 

διαδικασία των μεταθέσεων 2018.  Επίσης δεν υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν 

σε κλάδο-ειδικότητα  που δεν υφίσταται οργανικό κενό όπως φαίνεται από το συνημμένο πίνακα οργανικών 

κενών. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
 

 Οι δηλώσεις  προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 

15.00 μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018  και ώρα  24.00 μέσω του online συστήματος 
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https://teachers.minedu.gov.gr  στο οποίο υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις βελτίωσης και ορι-

στικής τοποθέτησης. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρθουν στο σύστημα με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν 

και στην αίτησή τους  κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2018. 

 Οι εκπαιδευτικοί εισερχόμενοι στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να καταχωρίσουν μόνο τις 

προτιμήσεις τους σε σχολικές μονάδες (δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν σε οποιαδήποτε 

άλλο στοιχείο της αίτησης) 

 Η δήλωση προτιμήσεων και η οριστικοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επέχει θέ-

ση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό 

  Οι  εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση πρέπει, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρ-

χουν κενές οργανικές  θέσεις, να δηλώσουν  και οποιοδήποτε άλλο σχολείο επιθυμούν, γιατί 

ενδέχεται να προκύψουν  νέες θέσεις με τη διαδικασία των βελτιώσεων 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες 

 Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί 

 Αιτήματα για τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση οριστι-

κής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης και ανήκουν στη σχολική σας μονάδα (συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που απουσιάζουν για οποιαδήποτε λόγο π.χ. άδεια, απόσπαση κλπ) 

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να διαβάσουν προσεκτικά τις ανωτέρω οδηγίες, πριν προχω-

ρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης . 

Ο πίνακας με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λακωνίας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή 

οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2017-2018  δεν θα κοινοποιηθούν λόγω της νέας νομοθεσίας 

περί προσωπικών δεδομένων. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. 
 
 

Συνημμένο: 
1. Πίνακας κενών οργανικών θέσεων. 

 
                                                                                                                 

 
            Ο Διευθυντής  

 
 
 

                    Γεώργιος Παπαδάκος  
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