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Αρχείο

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων βελτίωσης των εκπαιδευτικών – Εγκύκλιος μεταθέσεων 2019
Σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων 2019, η οποία έχει ήδη προωθηθεί σε όλα τα σχολεία, οι
αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών, υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα
από 12-11-2019 έως 25-11-2019, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και
Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ.
2.1.1. του κεφαλαίου της εγκυκλίου, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Α. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για
την δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός των προθεσμιών τους/τις ανήκοντες στα σχολεία σας, ιδίως
τους/τις απόντες/απούσες που -πιθανώς- δεν πληροφορηθούν για την τρέχουσα διαδικασία και τις
προθεσμίες:
α) λόγω μακροχρόνιων αδειών κάθε είδους
β) λόγω αποσπάσεων σε Φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
γ) για άλλους λόγους (π.χ. συνδικαλιστική απαλλαγή, ομοσπονδιακοί προπονητές, απόσπαση σε
Βουλευτικά-Πολιτικά Γραφεία, κλπ).
Οι αποσπασμένοι σε σχολεία άλλων ΠΥΣΠΕ ή σε άλλα σχολεία εντός ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
προφανώς θα ενημερωθούν από τις Διευθύνσεις των σχολείων τους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
Β. Συνίσταται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ με την παραπάνω διαδικασία παρ. 2.1.1. του κεφαλαίου της εγκυκλίου των μεταθέσεων. Η
Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις 449/2019 και Α322/11-6-2019 σύμφωνα
με τις οποίες ακυρώνονται οι οργανικές που δόθηκαν το καλοκαίρι του 2018.
Υπογραμμίζουμε ότι στον παρόντα χρόνο ΔΕΝ αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
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Γ. Επίσης, για καθαρά λειτουργικούς λόγους προγραμματισμού του έργου μας, συνίσταται
στους/στις εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση σε σχολεία που τελούν σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας, να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης με την παραπάνω διαδικασία
Η παράκλησή μας και η σκοπιμότητα της υποβολής αίτησης βελτίωσης τον Νοέμβριο 2019, έχει
ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχέση με τον υπολογισμό των μορίων μετάθεσής τους, που θα χρειαστεί το Καλοκαίρι του
2020, όταν κριθούν υπεράριθμοι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (και σε καμία περίπτωση, οργανικά, καθώς τα σχολεία τους
θα συνεχίσουν να υφίστανται).
Υπογραμμίζουμε ότι στον παρόντα χρόνο ΔΕΝ αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων
και οι εκπαιδευτικοί με οργανική σε σχολεία αναστολής ΔΕΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ, εφόσον δεν το επιθυμούν οι ίδιοι.
Δ. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολεία σας και βρίσκονται στην Διάθεση, είναι
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης (τους έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετικό
έγγραφο υπενθύμισης).

Παρακαλούμε, να λάβουν γνώση του εγγράφου ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ οι εκπαιδευτικοί σας.

Η Διευθύντρια Π.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου
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