
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικών Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ τθσ 

Διεφκυνςθσ Π.Ε. Κοηάνθσ για υποβολι δθλώςεων προτίμθςθσ για 

οριςτικι τοποκζτθςθ / βελτίωςθ κζςθσ ». 

 

Καλοφνται  οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Αγωγισ των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,  

ΠΕ11, ΠΕ79.01  και ΠΕ86 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 οριςτικά 

μζςω του Online υςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Τποβολισ 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 βελτίωςθ κζςθσ εκπαιδευτικϊν. 

Θ διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων κα υποβάλλεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ αποκλειςτικά 

από τθν Παραςκευι 14-5-2021 ζωσ και τθν Σρίτθ 18-5-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. και μόνο μζςω του 

Online υςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Τποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων 

(https://teachers.minedu.gov.gr) 

 

Θ παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι.  
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             Κοηάνθ, 12 Μαΐου 2021 
Αρικμ. Πρωτ.: 2227 
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Σαχ. Διεφκυνςθ : Δθμοκρατίασ 27 (Διοικθτιριο) 
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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. 

 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ Ειδικισ Αγωγισ οι οποίοι ζχουν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ (βελτίωςθ κζςθσ) ι 

ζχουν μετατεκεί από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ ΠΕ Κοηάνθσ κακϊσ και οι νεοδιόριςτοι 

Εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ  κα υποβάλουν ζντυπθ διλωςθ τοποκζτθςθσ (Επιςυνάπτεται)  από  τθν 

Παραςκευι 14-5-2021 ζωσ και τθν Σρίτθ 21-5-2021  και ώρα 15:00 μ.μ. με αποςτολι θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςτο email mail@dipe.koz.sch.gr .Θ αίτθςθ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ. 

 

 

Παρακαλοφνται να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ ςασ μονάδασ κακϊσ 

και όςοι απουςιάηον για τον οποιοδιποτε λόγο. 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
ΚΟΗΑΝΘ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΕΤΑΓΓΕΛΟΤ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνθμμζνα: 

 Οργανικά Κενά Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ 

 Ζντυπο αίτθςθσ Ειδικισ Αγωγισ   
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