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ΠΡΟΣ: 1. Τις ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης
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Έδρες τους
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ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Β/θµιας Εκπ/σης σε
µειονοτικά σχολεία»
ΣΧΕΤ.: Α.Π. 128511/∆2/8-11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
Ενόψει των µεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
σχολικού έτους 2011-2012, για τα µειονοτικά σχολεία, σας γνωρίζουµε ότι αυτές γίνονται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2341/1995 (Α΄208), τις υπουργικές αποφάσεις Ζ2/411και 412/8-11-1995 καθώς και τις διατάξεις
του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τα Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’),
39/98 (ΦΕΚ 43Α’και 262Α’), 269/2000 (ΦΕΚ 221Α’ και 250Α’), και τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’), του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄),του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141Α΄) και του άρθρου 7 του Π.∆. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄), του άρθρου 1 παρ. 8 του
Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) ,του άρθρου 6 παρ.1-2-3 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) και του
Ν.3848/2010.
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 02 της δικαιοδοσίας σας
που επιθυµούν να µετατεθούν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης (στο Μ/κό Γυµνάσιο – Λύκειο
Κοµοτηνής, Ιεροσπουδαστήριο Κοµοτηνής του Ν. Ροδόπης και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Ν.
Ξάνθης), ότι θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνηµµένο έντυπο αίτησης µέχρι
30-11-2011.
Οι ∆ιευθυντές ∆/νσεων παρακαλούνται, αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, διαπιστώσουν
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για µετάθεση, βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών, προσδιορίσουν τις µονάδες µετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, να
συντάξουν ονοµαστικό πίνακα µε τις µονάδες µετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο
σύνολό τους.

ΑΔΑ: 45749-Ρ1Ξ
Παράκληση οι παραπάνω πίνακες µαζί µε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών να διαβιβαστούν,
µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2011, στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 56-58, Τ.Θ. 351 Τ.Κ. 69100 Κοµοτηνή.
Σηµείωση: Εν όψη

των µεταθέσεων εκπαιδευτικών Β/θµιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά

Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σας υπενθυµίζουµε πως οι
µεταθέσεις αυτές δεν γίνονται µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης e-Datacenter.
Παρακαλούµε να συµπληρώνονται από εσάς χειρόγραφα οι αιτήσεις που σας αποστέλλουµε.
Σε εύθετο χρόνο και αφού προσδιοριστούν τα κενά

από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο

Μειονοτικής Εκπ/σης, θα ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι:
α) για την υποβολή της δήλωσης προτιµήσεων και
β) την ηµεροµηνία της συνέντευξης.
Ο Συντονιστής Μ.Ε.

Νικόλαος

Συνηµµένα (2)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ∆/νση Ξένων και Μ/κών Σχολείων
2. Περιφερειακή ∆/νση Αν. Μακεδονίας – Θράκης
3. Μ/κό Γυµνάσιο Λύκειο Κοµοτηνής
4. Ιεροσπουδαστήριο Κοµοτηνής
5. Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου

Παπαγεωργίου

