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Προς: 1) Τις ∆/νσεις Α/θµιας Εκπαίδευσης
όλης της Χώρας
Έδρες τους
ΚΟΙΝ: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Τµήµα Γ΄ Ξένων και Μ/κών Σχολείων
και ∆ιαπολιτισµικής Εκ/σης
Μαρούσι
2. Περιφερειακή ∆/νση Ανατ. Μακεδ. –
Θράκης
Κοµοτηνή

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπ/σης στα Τµήµατα Ένταξης των
Μειονοτικών Σχολείων Κενταύρου, Ξάνθης 1ο Ν. Ξάνθης και Σιδηρούς Ν. Έβρου.»
ΣΧΕΤ. : Α.Π. 7649/∆1/18-1-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Σύµφωνα µε την
αριθµ.95914/Γ6/21-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1397/10-10-2005)
Υπουργική Απόφαση και την αριθµ. 162664/Γ6/26-11-2008(ΦΕΚ Β΄ 2482/5-12-2008)
Υπουργική Απόφαση και τη διόρθωση της απόφασης αυτής (ΦΕΚ Β΄ 2083/28-9-2009)
«ίδρυση, προαγωγή και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» ιδρύθηκαν Τµήµατα Ένταξης στο 14/θ Μειον. Σχολείο
Κενταύρου, στο 24/θ Μειον. Σχολείο Ξάνθης 1ο Ν. Ξάνθης και στο 4/θ Μειον.
Σχολείο Σιδηρούς Ν. Έβρου.
Καλούµε τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να µετατεθούν στα τµήµατα
ένταξης να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης µέχρι 1-2-2013.
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε Τµήµατα Ένταξης έχουν οι
εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε το άρθρο 20 και 21 παρ.1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/0210-2008), όπως ισχύουν µετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5του άρθρου 47, του
ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71) οι οποίοι κατέχουν κατά σειρά προτεραιότητας τα προσόντα όπως
αναγράφονται στο τέταρτο µέρος της Αριθµ. Πρωτ. 7649/∆1/18-1-2013 εγκυκλίου του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2. ∆εν απαιτείται η υπηρέτηση της οργανικής τους θέσης αν πρόκειται για
µετάθεση από κανονικό σχολείο σε ΣΜΕΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για τους
νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30, του Ν. 3848/2010. Αν πρόκειται για µετάθεση από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ και
από ΣΜΕΑΕ σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης οι υποψήφιοι
πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι 31-8-2013 ένα (1) έτος υπηρεσίας στη σχολική αυτή
µονάδα.
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3. Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι τις υποβάλλουν προς το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Μειονοτικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2341/1995 (Α΄208).
Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόµο
προσόντα. Τα πτυχία που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που
προτάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 3699/2008( ΦΕΚ 199 Α΄/02-102008). Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλεται η µετάφρασή
τους(πτυχίου και αναλυτικής βαθµολογίας) καθώς και σχετική ισοτιµία από τον
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
β) Βεβαίωση του αρµόδιου Προϊσταµένου για την διδακτική εµπειρία σε ΣΜΕΑE.
Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εµπειρίας
ηµεροµηνία ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι το διδακτικό έτος για
τις µονάδες ειδικής αγωγής αρχίζει 1η Σεπτεµβρίου και τελειώνει στις 21 Ιουνίου του
επόµενου έτους (παρ. 7 άρθρο 8 του ν. 3699/08). Στη βεβαίωση η οποία συνοδεύει
υποχρεωτικά την αίτηση του ενδιαφεροµένου θα πρέπει να αναγράφεται η διδακτική
εµπειρία σε µήνες και ηµέρες για κάθε έτος και συνολικά.

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, µαζί µε τη βεβαίωση καθώς και τους τίτλους σπουδών
να τις διαβιβάσουν µέχρι 8 Φεβρουαρίου 2013, 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.
4. Εφιστάται η προσοχή σε όσους µετατεθούν σε ΣΜΕΑ ότι οφείλουν να
υπηρετήσουν τη θέση τους. Πιθανόν αίτηµα απόσπασής τους από το ΥΣΜΕ σε ΠΥΣΠΕ
δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί.
Ο Συντονιστής Μ.Ε.

Νικόλαος Παπαγεωργίου

