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ΘΕΜΑ: «Αιηήζεις   οριζηικής   ηοποθέηηζης   εκπαιδεσηικών   από   μεηάθεζη,   διάθεζη,  

                 νεοδιόριζηων και αιηούνηων βεληίωζη θέζης» 

 

Σν ΠΤΔΕ Ρνδόπεο αθνύ νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ππεξαξηζκηώλ 

πξνρώξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελαπνκείλαλησλ νξγαληθώλ θελώλ θαη θαινύληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο πνπ: 

1. είραλ ππνβάιεη αίηεζε βεληίωζης θέζης θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ 

κεηάζεζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021  

2. μεηαηέθηκαν ζην ΠΤΔΕ Ρνδόπεο  

3. βξίζθνληαη ζηε διάθεζη ηοσ ΠΤΔΕ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νεοδιόριζηων εθπαηδεπηηθώλ) 

4. δε καηέζηη δσναηό να ρσθμίζοσν ηην σπεραριθμία ηνπο (πεξ. γ, παξ. 6 ηνπ 

Άξζξνπ 14 ηνπ ΠΔ 50/96) 

λα ππνβάινπλ δήισζε ηνπνζέηεζεο κέρξη θαη ηελ Πέμπηη 16 Ιοσνίοσ 2022. 

Οη δειώζεηο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ απηνπξνζώπσο ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΕ Ρνδόπεο, 

είηε λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά ζην mail@dide.rod.sch.gr. Παξαθαινύκε νη δειώζεηο πνπ 

απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά λα είλαη ζθαλαξηζκέλεο κε ππνγξαθή ή ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο ςεθηαθήο βεβαίσζεο εγγξάθνπ από ην gov.gr 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). 

ημειώνεηαι πως όζνη αλήθνπλ ζε ειδική καηηγορία μεηάθεζης θαζώο θαη οι 

πολύηεκνοι εκπαιδεσηικοί και οι εκπαιδεσηικοί ποσ λόγω ποζοζηού αναπηρίας ηέκνοσ 

67%, εμνκνηώλνληαη κε ηνπο πνιύηεθλνπο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4403/2016, 125/Α), 

προηγούνηαι ζηις ηοποθεηήζεις ασηές.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη έζηω και ένα οργανικό κενό 

κπνξνύλ ζηηο δειώζεηο ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ζρνιεία ζηα νπνία δελ εκθαλίδεηαη θελό 

θαζώο απηό κπνξεί λα πξνθύςεη θαηά ηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζεηήζεσλ. Ωζηόζν, νη 
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εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηδηθόηεηα ησλ νπνίσλ δεν σπάρτει κανένα οργανικό κενό δελ ζα 

ππνβάινπλ αίηεζε ηνπνζέηεζεο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο αγσγήο 

ηνλίδεηαη όηη νη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ 

θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο 

(.Μ.Ε.Α.Ε.) ηεο νηθείαο πεξηνρήο κεηάζεζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3Α ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

3699/2008 (199/Α), όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4692/2020 (111/Α). 

 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 

ΜΑΡΙΓΟΤΛΑ ΚΟΜΙΔΟΤ 


