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Κοηάνθ, 28 /05/ 2019
Αρικμ. Πρωτ.: 113

ΠΡΟ :
χολικζσ Μονάδεσ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Κοηάνθσ

ΘΕΜΑ : «Βελτιώςεισ οριςτικζσ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ
Κοηάνθσ – Εναπομείναντα οργανικά κενά – Συμπλθρωματικι διλωςθ
προτίμθςθσ για τθ β φάςθ μετακζςεων».
Σο Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ ςφμφωνα με τθν 13 θ /28-5-2019 Πράξθ του και μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ επεξ εργαςίασ των δθλϊςεων βελτίωςθσ / οριςτικισ τοποκζτθςθσ
μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-datacenter, ανακοινϊνει:
1. Σον πίνακα βελ τιώςεων – οριςτικών τοποκετιςεων εντόσ τ θσ περιο χισ
μετάκεςθσ Κοηάνθσ εκπαιδευτ ικϊν κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικισ Αγωγισ και
ΠΕ70 Ειδικισ Αγωγισ.
2. Σον πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70.
3. Σον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν οι οποίοι παρζμειναν ςτθ
διάκεςθ του ΠΤΠΕ Κο ηάνθσ.
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 αίτ θςθ αυτ ι που αναφζρεται ςτθ διόρκωςθ ςυγκεκριμ ζνων 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 αιτ ιςεισ αυτζσ μζςθ ςτισ επόμενεσ πζντ ε (5) θμζρεσ και
οριςτικοποιοφν τ ισ αποφάςεισ τ ουσ.»

Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ςτο Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ από
τθν Σρίτθ 28 Μαΐου ζωσ και τ θν Πζμπτθ 30 Μαΐου 2019 και ϊρα 14:00 μ.μ.
ςχετικι αίτθςθ που να αναφζρετ αι ςτθ διόρκωςθ ςυγκεκριμζνου λάκουσ ι
παράλειψθσ.
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί 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 Σρίτθ 28 Μαΐου ζωσ και τθν Πζμπτθ 30
Μαΐου 2019 και ώρα 14:00μμ.
Η διλωςθ μπορεί να γίνει με Fax ςτο 24610 47233.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΠΤΠΕ ΚΟΖΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΜΠΟΤΡΑ

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακασ βελτιϊςεων
Πίνακασ οργανικϊν κενϊν
Πίνακασ εκπαιδευτικϊν που παρζμειναν ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Κοηάνθσ
Αίτθςθ

