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Σειέθσλν : 2513 503 545   

Σέιεθαμ : 2513 503 502   

 
 

ΘΔΜΑ: «Υξνλνδηάγξακκα ζπλεδξηάζεσλ ΠΤΔΕ όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο ζε 
νξγαληθά θελά θαη ππεξαξηζκίεο θαη νξγαληθά θελά ΜΕΑΕ» 

 
 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ, θαζνξίδνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ θαη 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΠΤΔΕ Καβάιαο όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πεξί ππεξαξίζκσλ, ηνπνζέηεζεο 

κεηαηηζεκέλσλ  εθπαηδεπηηθώλ θαη όζσλ ππέβαιιαλ αίηεζε γηα βειηίσζε θαη νξηζηηθή ηνπνζέηεζε 

σο αθνινύζσο: 

 

05-06-2019 Σετάρτη 

 ΠΤΔΕ κε ζέκα: Πίνακαρ κενών οπγανικών θέζεων και ςπεπαπιθμιών ανά ζσολική μονάδα. 

 Αλαθνίλσζε πίλαθα κε θελά θαη ππεξαξηζκίεο. 

05-06-2019 Σετάρτη έως 11-06-2019 Σρίτη και ώρα 12:00 

 Δήισζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη. 

13-06-2019 Πέμπτη  

 ΠΤΔΕ κε ζέκα: Φαπακηηπιζμόρ ονομαζηικά ηων ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών ανά ζσολική 

μονάδα. 

13-06-2019 Πέμπτη έως 19-06-2019 Σετάρτη και ώρα 12:00 

 Δήισζε ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ππεξάξηζκνη ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο κε νξγαληθά θελά. 

24-06-2019 Γεστέρα 

 ΠΤΔΕ κε ζέκαηα: Άπζη ςπεπαπιθμιών – Τοποθέηηζη ςπεπαπίθμων. Αναμόπθωζη πίνακα 

κενών οπγανικών θέζεων. Υπαγωγή εκπαιδεςηικών ζε ειδική καηηγοπία για λόγοςρ ςγείαρ. 

 Αλαθνίλσζε αλακνξθσζέληα πίλαθα θελώλ. 

24-06-2019 Γεστέρα έως 27-06-2019 Πέμπτη και ώρα 12:00 

 Τπνβνιή δήισζεο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ από κεηάζεζε, γηα βειηίσζε ζέζεο 

θαη γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ. 
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02-07-2019 Σρίτη 

 ΠΤΔΕ κε ζέκα: Τοποθέηηζη εκπαιδεςηικών. Αναμόπθωζη πίνακα κενών οπγανικών 

θέζεων (κενά πος δεν καλύθθηκαν βάζει ηων ςποβληθειζών δηλώζεων πποηίμηζηρ). 

 Αλαθνίλσζε αλακνξθσζέληα πίλαθα θελώλ. 

02-07-2019 Σρίτη έως 03-07-2019 Σετάρτη και ώρα 12:00 

 Τπνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ δειώζεσλ γηα ηνπνζέηεζε ζηα ελαπνκείλαληα θελά. 

 Τπνβνιή αηηήζεσλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα επαλεμέηαζε ηνπνζεηήζεσλ γηα ηπρόλ ιάζε θαη 

παξαιείςεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ πκβνπιίσλ. 

05-07-2019 Παρασκεσή 

 ΠΤΔΕ κε ζέκαηα: Εξέηαζη αιηήζεων επανεξέηαζηρ ηοποθεηήζεων. Τοποθέηηζη 

εκπαιδεςηικών ζε εναπομείνανηα κενά. 

Σν παξόλ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Ε. Καβάιαο θαη απνζηέιιεηαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Δ.Δ.Ε. Καβάιαο.  

Οη Δηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ, κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξώζνπλ γηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ παξόληνο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο. 

Εθηζηνύκε ηέινο ηελ πξνζνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ, λα παξαθνινπζνύλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο, αλαθνηλώζεηο θαη ελεκεξώζεηο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

παξαπάλσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εκπξόζεζκνη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

νξίδνληαη.  

 

 
  Ο  Γιεσθσντής  

 

 

 

 

Απόστολος Βαγενάς      
 


