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

   Σας αποστέλλουμε πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά σχολική μονάδα, 

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

ΠΥΣΔΕ Λακωνίας   με την υπ’ αριθ. 18/15-7-2019  πράξη του. 

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

 Έχουν οργανική θέση και ζητούν βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του 

ΠΥΣΔΕ Λακωνίας 

 Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας (το 2019) 

 Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και ζητούν οριστική τοποθέτηση 

 Διορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4589/2019 (διορισθέντες ΑΣΕΠ 2008)  

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 2019.  Επίσης δεν υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης 

όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε κλάδο-ειδικότητα  που δεν υφίσταται οργανικό κενό όπως φαίνεται 

από το συνημμένο πίνακα οργανικών κενών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπάρτης, μετά από επανέλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν 

υφίσταται οργανικό κενό στον κλάδο – ειδικότητα ΠΕ02. 

 
 

 
Να διατηρηθεί μέχρι 31-12-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

Σπάρτη   :  15-7-2019 
Αριθμ. Πρωτ.       :   Φ.10.1/5008 

Ταχ. Διεύθυνση :   Διοικητήριο 
2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου 
Τ. Κ. 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 

 

Τηλέφωνο :   27313-63472  
Τηλεομοιότυπο    :   27313-63477 

ΠΡΟΣ: 
Σχολικές μονάδες  Ν. Λακωνίας 

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

Πληροφορίες        :   Λάππα Γεωργία 
  Μέσω email 
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        Οι δηλώσεις  προτίμησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 μέχρι και την 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα  10.00π.μ. στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας αυτοπροσώπως ή 

με τηλεομοιότυπο  (fax 27313 63477) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

tdpros@dide.lak.sch.gr .  

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης και ανήκουν στη σχολική σας 
μονάδα . 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. 
 
 

Συνημμένο: 
1. Πίνακας κενών οργανικών θέσεων. 
2. Δήλωση τοποθέτησης οργανικής-βελτίωσης θέσης.  

 
                                                                                                                 

 
            Ο Διευθυντής  

 
 
 

                    Γεώργιος Παπαδάκος  
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