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ΠΡΟ : Εκπαιδευτικοφσ χολικϊν Μονάδων
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ΘΕΜΑ: «Ανάκληςη υπεραριθμίασ εκπαιδευτικών κλ άδου ΠΕ06 και ΠΕ11
ςτο Δημοτικό Σχολείο Ακρινήσ και υποβολή δηλώςεων προτίμηςησ για
οριςτική τοποθζτηςη / βελτίωςη θζςησ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 και
ΠΕ11».
Σο Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ με τθν αρικμ. 15θ /06-06-2019 Πράξθ του, ανακαλεί τθν με Αρ. 11θ/
07-05-2019 Πράξθ του μόνο ςτο μζροσ που αφορά τθ διαπίςτωςθ οργανικισ
υπεραρικμίασ ςτο Δθμοτικό χολείο Ακρινισ, για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ06
(Αγγλικισ Γλώςςασ) και ΠΕ11 (Φυςικισ Αγωγισ), μετά από τθ δθμοςίευςθσ τθσ με Αρ.
Πρωτ. Φ.10/83371/Δ1/ 24-05-2019 (ΦΕΚ 2078/04-06-2019/τ.Β) με κζμα : «Ιδρφςεισ,
Προαγωγζσ, Υποβιβαςμοί και Καταργήςεισ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Αγωγισ των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 οι οποίοι:


Ζχουν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ (βελτίωςθ κζςθσ)



Ζχουν υποβάλει διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ



Ζχουν μετατεκεί από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ ΠΕ Κοηάνθσ

να δθλϊςουν μζχρι 20 ςχολικζσ μονάδεσ όπου επικυμοφν να μετατεκοφν / τοποκετθκοφν
ςτο ζντυπο που επιςυνάπτουμε και όχι μζςω του Online υςτιματοσ Διαχείριςθσ
Μθτρώου

Εκπαιδευτικών

και

Υποβολισ

Αιτιςεων

Μετακζςεων

(https://teachers.minedu.gov.gr).
Μεταξφ των 20 ςχολικϊν μονάδων, οι εκπαιδευτικοί δφνανται να δθλϊςουν και ςχολικζσ
μονάδεσ με μθδζν (0) οργανικά κενά, κακϊσ ενδζχεται κατά τθ διαδικαςία των
τοποκετιςεων να προκφψει οργανικό κενό από τουσ αιτοφμενουσ βελτίωςθσ κζςθσ
εκπαιδευτικϊν.
Η διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων κα υποβάλλεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ είτε
αυτοπροςϊπωσ ςτθ Διεφκυνςθ ΠΕ Κοηάνθσ είτε με αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ ςτον
αρικμό FAX. 24610 47233 αποκλειςτικά από τθν Πζμπτθ 06-06-2019 ζωσ και τθν
Δευτζρα 10-6-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι.
Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ι ενςτάςεισ ςχετικζσ με ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων δε κα
γίνονται δεκτζσ.
Κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων κα προθγθκοφν όςοι ανικουν ςτισ ειδικζσ
κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ.
100/97.
Παρακαλοφνται να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ ςασ
μονάδασ κακϊσ και όςοι απουςιάηον για τον οποιοδιποτε λόγο.

Ο Πρόεδροσ του Π.Υ..Π.Ε. Κοηάνθσ

Ιωάννθσ Γκαμποφρασ
υνθμμζνα:
01 Οργανικά κενά γενικισ αγωγισ
02 Διλωςθ τοποκζτθςθσ

