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ΠΡΟ

Σουσ Εκπαιδευτικοφσ που ανικουν
οργανικά ςτo ΠΤΠΕ Ζβρου

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ενδιαφερομζνων για υποβολή προτιμήςεων χολικών Μονάδων τησ
Διεφθυνςησ Π.Ε. Ζβρου, για βελτίωςη θζςησ ή οριςτική τοποθζτηςη εκπαιδευτικών
Γενικήσ Αγωγήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 μζςω
του

πληροφοριακοφ

ςυςτήματοσ

υποβολήσ

αιτήςεων

μετάθεςησ

(https://teachers.minedu.gov.gr/).
ΧΕΣ: 1. Σο Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών τθσ
Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ αντικαταςτάκθκε και
ιςχφει από το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α’) «Σροποποίθςθ του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’)
Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 μζροσ Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’) «Δομι και
λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ.
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 30, παρ.3 ζωσ 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’)
«Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και
αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ».
4. Σθν με αρικμ. 26857/E1/16-02-2017 Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Μετακζςεισ
εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017».
5. Σθν με αρικμ. 69621/Ε1/27-04-2017 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Μετακζςεισ
εκπαιδευτικών λειτουργών Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ 20162017».

6. Σθν με αρικμ. 69620/Ε1/27-04-2017 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Μετακζςεισ
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.), ςε Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017».
7. Σθν με αρικμ. 69618/Ε1/27-04-2017 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Μετακζςεισ
εκπαιδευτικών Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε χολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 2016-2017».

Σο Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου καλεί:
Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ70 και ΠΕ73 που βρίςκονται ςτθ
Διάκεςθ του Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου και ζχουν υποβάλει διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ.
Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 που ζχουν
υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ.
Γ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ Π.Ε. που μετατζκθκαν ςε κζςεισ .Μ.Ε.Α.Ε.

Να υποβάλουν δήλωςη προτίμηςησ ςχολικών μονάδων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε.
Ζβρου, από 18-05-2017 μζχρι και 26-05-2017, μζςω του πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ
https://teachers.minedu.gov.gr/.
Κάθε εκπαιδεσηικός μπορεί να δηλώζει μέτρι και είκοζι (20) ζτολικές μονάδες για
οριζηική ηοποθέηηζη-βεληίωζη θέζης, ζσμπεριλαμβανομένων ζτολείων ζηα οποία σπάρτει
οργανικό κενό, όπως θαίνεηαι ζηον πίνακα οργανικών κενών, όπως επίζης και ζτολείων ζηα
οποία πιθανόν θα δημιοσργηθούν οργανικά κενά καηά ηη διαδικαζία ηων μεηαθέζεων.
Οι εκπαιδευτικοί κα δθλώςουν τισ προτιμιςεισ τουσ μζςω του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ υποβολισ αιτιςεων μετάκεςθσ (https://teachers.minedu.gov.gr/) και ζχουν
τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ορκισ επιλογισ των ςχολικών μονάδων που επικυμοφν να
δθλώςουν.
Οι πίνακεσ με τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα
Πρόςκλθςθ.
ασ γνωρίηουμε πωσ οι οργανικζσ κζςεισ των εκπαιδευτικών ςτα δθμοτικά ςχολεία
και ςτα νθπιαγωγεία είναι ενιαίεσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ ςε κζςεισ κλαςικοφ ι
ολοιμερου προγράμματοσ. Κατά ςυνζπεια, οι δθλώςεισ των εκπαιδευτικών κα
αναφζρονται ςτθ ςχολικι μονάδα και όχι ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα.
ασ γνωρίηουμε ακόμθ, ότι κενζσ οργανικζσ κζςεισ χολικών Μονάδων Ειδικισ
Αγωγισ Εκπαίδευςθσ και Σμθμάτων Ζνταξθσ κα δθλώςουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που
πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ (άρκρο 21, παρ. 1 Ν. 3699/08 και άρκρο 47, παρ.
5β Ν. 3848/10).

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να
επικοινωνοφν με τθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ζβρου ςτα τθλζφωνα 2551355344 και
2551355345.
Σθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ να λάβουν γνώςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευκφνθ των
Διευκυντών/Προϊςταμζνων των χολικών Μονάδων όπου ανικουν οργανικά.
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