
 

 

ΘΕΜΑ : «Βελτιώςεισ  /  οριςτικζσ  τοποκετιςεισ  εκπαιδευτικών  Γενικισ  
Αγωγισ  του  ΠΥΣΠΕ  Κοηάνθσ  –  Εναπομείναντα  οργανικά  κενά  –  
Συμπλθρωματικι  διλωςθ  προτίμθςθσ  για  τθ  Β  φάςθ  μετακζςεων  –  
Οριςτικζσ  Τοποκετιςεισ  εκπαιδευτικών  Ειδικισ  Αγωγισ  » .  
 

Σο  Π.Τ..Π.Ε.  Κοηάνθσ  ςφμφωνα  με  τθν  10θ/24-5-2021  Πράξθ  του  ανακοινϊνει:  

1.  Σον  πίνακα  βελτιώςεων  –  οριςτικών  τοποκετιςεων  εντόσ  τθσ  περιοχισ  

μετάκεςθσ  Κοηάνθσ  εκπαιδευτικϊν  κλάδων  ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν ,  ΠΕ70  

Δαςκάλων ,  ΠΕ06  Αγγλικισ  Γλϊςςασ  και  ΠΕ11  Φυςικισ  Αγωγισ,  Γενικισ  

Αγωγισ.  (Η  επεξεργαςία  των  αιτιςεων  Γενικισ  Αγωγισ  ζγινε  μζςω  του  

θλεκτρονικοφ  ςυςτιματοσ  e-datacenter .)  

2.  Σον   πίνακα  με  τα  εναπομείναντα  οργανικά  κενά  κλάδων  ΠΕ60  Νθπιαγωγϊν ,  

ΠΕ70  Δαςκάλων  και  ΠΕ06  Αγγλικισ  Γλϊςςασ  Γενικισ  Αγωγισ  και  κλάδου  ΠΕ60  

Νθπιαγωγϊν  Ειδικισ  Αγωγισ.  

3.  Σον  πίνακα  με  τα  ονόματα  των  εκπαιδευτικϊν  Γενικισ  Αγωγισ  οι  οποίοι  

παρζμειναν  ςτθ  διάκεςθ  του  ΠΤΠΕ  Κοηάνθσ.  

4.  Σον  πίνακα  οριςτικών  τοποκετιςεων  εντόσ  τθσ  περιοχισ  μετάκεςθσ  Κοηάνθσ  

των  μετατικζμενων  και  νεοδιόριςτων  εκπαιδευτικϊν  Ειδικισ  Αγωγισ .  

φμφωνα  με  το  Π.Δ.  50/1996 άρκρο  15 παρ.  15,  όπωσ  τροποποιικθκε  και  

ςυμπλθρϊκθκε  με  το  Π.Δ.  100/1997,  «Τυχόν  λάκθ  ι  παραλείψεισ  ςτισ  αποφάςεισ  

των  ςυμβουλίων  που  αφοροφν  μετακζςεισ  ι  τοποκετιςεισ  εκπαιδευτικϊν  

επανεξετάηονται  από  τα  ίδια  ςυμβοφλια,  φςτερα  από  αίτθςθ  των  

ενδιαφερομζνων.  Η  αίτθςθ  αυτι  που  αναφζρεται  ςτθ  διόρκωςθ  ςυγκεκριμζνων  
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λακϊν  ι  παραλείψεων  δεν  αποτελεί  ζνςταςθ  και  υποβάλλεται  μζςα  ςε  πζντε  (5)  

θμζρεσ  από  τθν  ανακοίνωςθ  τθσ  ςχετικισ  απόφαςθσ.  Τα  περιφερειακά  

υπθρεςιακά  ςυμβοφλια  εξετάηουν  τισ  αιτιςεισ  αυτζσ  μζςθ  ςτισ  επόμενεσ  πζντε  

(5)  θμζρεσ  και  οριςτικοποιοφν  τισ  αποφάςεισ  τουσ.»  

Οι   ενδιαφερόμενοι  ζχουν  το  δικαίωμα  να  υποβάλουν  ςτο  Π.Τ..Π.Ε.  Κοηάνθσ   από  

τθν  Δευτζρα  24 Μαΐου  2021 ζωσ  και  τθν  Σρίτθ  25 Μαΐου  2021 και  ώρα  14:00 μ.μ.  

ςχετικι  αίτθςθ  που  να  αναφζρεται  ςτθ  διόρκωςθ  ςυγκεκριμζνου  λάκουσ  ι  

παράλειψθσ.  

Καλοφνται  οι  εκπαιδευτικοί  τθσ  Γενικισ  Αγωγισ  των  κλάδων  ΠΕ06  Αγγλικισ  

Γλώςςασ  και  ΠΕ70  Δαςκάλων  που  παρζμειναν  ςτθ  διάκεςθ  του  Π.Τ..Π.Ε.  

Κοηάνθσ  να  υποβάλλουν ,  εάν  το  επικυμοφν ,  εκ  νζου  διλωςθ  τοποκζτθςθσ  για  τα  

εναπομείναντα  οργανικά  κενά,  από  τθν  Δευτζρα  24 Μαΐου  2021 ζωσ  και  τθν  

Σρίτθ  25 Μαΐου  2021 και  ώρα  14:00 μ.μ .  

 

Η  διλωςθ  κα  ςταλεί  με  email  ςτο  mail@dipe.koz.sch.gr (αφοφ ςκαναριςτεί και υπογραφεί) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΠΤΠΕ ΚΟΖΑΝΗ 
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