
Π Ρ Α Ξ Η  3 8
η   

1 5 - 0 7 - 2 0 1 6  

ηη Λιβαδειά ζήμεπα  15 Ιοσλίοσ 2016, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 12:30 μ.μ. ζηα γπαθεία ηηρ 

Γ/νζηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ, ηο Π.Τ..Π.Δ. Βοιυηίαρ, πος ζςγκποηήθηκε με ηην απιθμ. Φ.Αποθ./954/  

02-02-2016 απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού Γ/νηή Δκπ/ζηρ ηεπεάρ Δλλάδαρ, αποηελούμενο από 

ηοςρ: 

1. Γιαννιό Μιταήλ, Γ/νηή ηηρ Γ/νζηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ, υρ Ππόεδπο 

2. Νίκα Δέζποινα, Γ/νηπια ηος 4
ος

 Γ.. Θήβαρ υρ ηακηικό μέλορ 

3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Γ/νηή ηος Γ.. Γιζηόμος υρ ηακηικό Αιπεηό μέλορ 

4. Ροσπάκα Ιωάννα, Γ/νηπια ηος Διδικού Γ.. Θήβαρ υρ αναπληπυμαηικό Αιπεηό μέλορ 

 

 και ηη Λάμππος Μαπγαπίηα, διοικηηικό ςπάλληλο ΠΔ 1 ηηρ Γ/νζηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ, υρ Γπαμμαηέα 

ηος ςμβοςλίος ζςνήλθε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη, ύζηεπα από ηην απιθμ. 7209/Φ.30/Α/14-07-2016 

ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος ςμβοςλίος για να πάπει απόθαζη για ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ 

διάηαξηρ.  

      

ΘΕΜΑ 1
ο
  

«Οπιζηική ηοποθέηηζη ηων οπγανικά ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών ζσ.έηοςρ 2016-2017» 

 (7243  και  7244/15-07-2016) 

 

Σο ΠΤΠΔ Βοιυηίαρ έσονηαρ ςπότη ηος: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 50/1996, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Π.Γ. 100/97 και ηο Π.Γ. 39/98 

2. Σιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος νόμος 3848/2010 ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 33 παπ. 2 ηος Ν. 

4038/2012. 

3. Σην απιθμ. 98986/δ1/16-06-2016 απόθαζη ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με θέμα: «Ιδπύζειρ, πποαγυγέρ, 

ςποβιβαζμοί, ζςγσυνεύζειρ και καηαπγήζειρ Γημοηικών σολείυν και Νηπιαγυγείυν». 

4. Σην απιθμ. 7006/08-07-2016 απόθαζη ηος ΠΤΠΔ με θέμα : «Υαπακηηπιζμόρ οπγανικά 

ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών ζσ. έηοςρ 2016-2017» 

5. Σιρ δηλώζειρ ηοποθέηηζηρ ςπεπάπιθμος : ηην απιθμ. 7063/11-07-2016 δήλυζη ηηρ Γεπμαηίδος 

Δλιζάβεη, ηην απιθμ. 7030/11-07-2016 δήλυζη ηηρ Δλεςθεπιάδος Ρόδηρ, ηην απιθμ. 7023/11-

07-2016 δήλυζη ηηρ Πλιαηζίος Γήμηηπαρ 

 

 

α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ο μ ό θ ω ν α 

και πποηείνει ζύμθωνα με ηιρ έγγπαθερ δηλώζειρ ηοποθέηηζηρ ηην οπιζηική ηοποθέηηζη ηων 

ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών ωρ εξήρ:  

ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

Υ.ΕΣΟΤ 2016-2017 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. Α.Μ. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ 

1 ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΟΤ ΡΟΓΗ ΠΔ 70 618283 Γ.Υ. ΚΟΤΡΣΩΝ 



2 ΓΔΡΜΑΣΙΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ ΠΔ 70 610202 Γ.Υ. ΓΑΤΛΔΙΑ 

3 ΠΛΙΑΣΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ ΠΔ 70 620452 Γ.Υ. ΓΑΤΛΔΙΑ 

 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
  

«Εξέηαζη ένηαξηρ εκπ/κού ζε ειδική καηηγοπία για μεηάθεζη ενηόρ ΠΥΣΠΕ» 
(7245 και 7246 /15-07-2016) 

 

Σο ΠΤΠΔ Βοιυηίαρ έσονηαρ ςπότη ηος: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 50/1996, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Π.Γ. 100/97 και ηο Π.Γ. 39/98 

2. Σιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος νόμος 3848/2010 ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 33 παπ. 2 ηος Ν. 

4038/2012. 

3. Σην απιθμ. 109495/Δ1/04-07-2016 απόθαζη ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με θέμα «Μεηαθέζειρ 

εκπαιδεςηικών λειηοςπγών Α/θμιαρ Δκπ/ζηρ από πεπιοσή ζε πεπιοσή μεηάθεζηρ 2015-2016» και 

ηοςρ πίνακερ με ηα ονομαηεπώνςμα ηυν εκπ/κών πος μεηαηέθηκαν από πεπιοσή ζε πεπιοσή 

μεηάθεζηρ και οι θέζειρ ηοςρ παπαμένοςν κενέρ. 

4. Σην απιθμ. 7214/14-7-2016 αίηηζη ηηρ εκπ/κού Σζακνάκη Άνναρ με θέμα: «Ένηαξη ζε ειδική 

καηηγοπία για μεηάθεζη ενηόρ ΠΤΠΔ» με ηιρ επιζςναπηόμενερ ιαηπικέρ γνυμαηεύζειρ από 

ΙΚΑ-ΚΔΠΑ 

 

α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ο μ ό θ ω ν α 

 όηι η εκπαιδεςηικόρ Σζακνάκη Άννα δεν εμπίπηει ζηιρ ειδικέρ καηηγοπίερ μεηάθεζηρ λόγυ 

αζθένειαρ ζύμθυνα με ηην παπ. 1 εδάθιο α & γ ηος άπθπος 13 ηος Π.Γ. 50/1996. 

 

 

ηο  ζημείο  αςηό  και  αθού  εξανηλήθηκαν  ηα  θέμαηα  ηηρ  ημεπήζιαρ  διάηαξηρ λύεηαι η 

ζςνεδπίαζη. Η ππάξη αςηή αθού αναγνώζθηκε, βεβαιώθηκε και επικςπώθηκε, ςπογπάθεηαι. 
 

Ο Πρόεδρος H  Γραμμαηέας  

 

 

 

 

 

   

Γιαννιόρ Μισαήλ Λάμππος Μαπγαπίηα 

                  Σα μέλη 

Γαμβπίληρ Ιυάννηρ  Ροςπάκα Ιυάννα  

Νίκα Γέζποινα    

 


