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ΠΡΟ:

Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν
οργανικά ςτo ΠΤΠΕ Ζβρου
ΚΟΙΝ.
Διευκφνςεισ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ

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, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79, μζςω
του

πληροφοριακοφ

ςυςτήματοσ

υποβολήσ

αιτήςεων

μετάθεςησ

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

ΧΕΣ: 1. 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.
2. Σο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών
τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και
ςυμπλθρώκθκε με 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».
4. 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».
5. Σθν με αρικ. 49232/E2/29-03-2019 Τ.Α. με κζμα ««Μεηαθέζειρ εκπαιδεςηικών
Α/θμιαρ Εκπ/ζηρ από πεπιοσή ζε πεπιοσή μεηάθεζηρ έηοςρ 2019».».
6. Σθν με αρικ. 49230/E2/29-03-2019 Τ.Α. με κζμα: «Μεηαθέζειρ Εκπαιδεςηικών
Ππωηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζε Σσολικέρ Μονάδερ Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε), ζε Κένηπα Εκπαιδεςηικήρ και Σςμβοςλεςηικήρ Υποζηήπιξηρ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και
ΕΕΕΕΚ 2018-2019».
7. Σθν με αρικμ. 6/2-5-2019 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου.

Σο Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου καλεί:
Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70, οι οποίοι βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του
Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου και ζχουν υποβάλει διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ.
Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ70, οι οποίοι μετατζκθκαν από άλλθ περιοχι
μετάκεςθσ.
Γ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, οι οποίοι ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ
κζςθσ.
Δ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι μετατζκθκαν ςε κζςεισ .Μ.Ε.Α.Ε.
Ε. Σουσ οργανικά υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι δεν κατζςτθ δυνατό να
τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο
οποίο κρίκθκαν οργανικά υπεράρικμοι ι ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων όμορθσ
ομάδασ.

Να υποβάλουν δήλωςη προτίμηςησ ςχολικών μονάδων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε.
Ζβρου, από 6-5-2019 μζχρι και 10-5-2019, μζςω του πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ
https://teachers.minedu.gov.gr/.
Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθλώςει μζχρι και είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ για
οριςτικι τοποκζτθςθ-βελτίωςθ κζςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχολείων ςτα οποία υπάρχει
οργανικό κενό, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα οργανικών κενών, όπωσ επίςθσ και ςχολείων
ςτα οποία πικανόν κα δθμιουργθκοφν οργανικά κενά κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων.
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.

Οι αιτιςεισ για αμοιβαία μετάκεςθ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε.
Ζβρου, κα υποβλθκοφν εντόσ δεκαπζντε (15) θμερών από τθν οριςτικι ανακοίνωςθ των
μετακζςεων και οριςτικών τοποκετιςεων (άρκρο 10 παρ. 3 του Π.Δ. 50/1996).
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να
επικοινωνοφν με το τμιμα Προςωπικοφ 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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