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ΘΔΜΑ: «Δπανακατάταξη εκπαιδευτικών»

αο απνζηέιινπκε ζπγθεληξσηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε κε ηελ επαλαθαηάηαμε
όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ-δηνηθεηηθώλ πνπ αλήθνπλ ζηε Δ.Δ.Ε. Λεπθάδνο.
Παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ελεκεξώζνπλ ελππόγξαθα όινπο
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλήθνπλ (είηε κε νξγαληθή είηε κε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε)
ζην ζρνιείν ηνπο. Οη Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ
ηειεθσληθά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλήθνπλ ζην ζρνιείν ηνπο αιιά
βξίζθνληαη κε απόζπαζε εθηόο ΠΤΔΕ Λεπθάδαο. Η επαλαθαηάηαμε ζε βαζκό έρεη
ππνινγηζηεί κε βάζε ην Ν. 4024, ν νπνίνο θαη επηζπλάπηεηαη γηα πιεξέζηεξε
ελεκέξσζε.
Εάλ παξόιν ηνλ ππνινγηζκό ηεο Δηεύζπλζεο, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θάπνηα
έλζηαζε σο πξνο ην βαζκό θαηάηαμεο ή ηνλ πιενλάδνληα ρξόλν ζην βαζκό, αθνύ
κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ην λόκν θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ηε
δηθή ηνπο άπνςε ζε όηη αθνξά είηε ζην βαζκό θαηάηαμεο ή ηνλ πιενλάδνληα ρξόλν
ζην βαζκό. Απηή ε πξόηαζε ζα γίλεη αποκλειστικά και μόνο ζηνπο Δηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ νη νπνίνη ζα ηηο θαηαγξάςνπλ ζην εηδηθό έληππν ην νπνίν επηζπλάπηεηαη
(αξρείν excel). Όιε ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί μέχρι την Τρίτη, 6
Δεκεμβρίου 2011, ώρα 13.00. Σν αξρείν excel κε ηηο πξνηάζεηο όζσλ έρνπλ έλζηαζε
ζα ζηαιεί μόνο ζην e-mail: mgkamprelas@gmail.com.
Λόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόξηνπ εξγαζίαο απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θακία
έλζηαζε από θαλέλα ζρνιείν δελ ζα ιεθζεί ππόςε εάλ ζηαιεί ζην mail ηεο
Δηεύζπλζεο. Επίζεο θακία δηεπθξίληζε δελ ζα δνζεί από ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο
Δ/λζεο. Παξαθαινύκε πνιύ γηα ηελ άκεζε απόθξηζή ζαο γηα λα κπνξέζεη ε
Δηεύζπλζε λα δηεπζεηήζεη ηηο εθθξεκόηεηέο ηεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ νξίδεη
ην Τπνπξγείν.
εκείσζε: Επηζεκαίλεηαη όηη ε ζπγθεληξσηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε κε ηελ
επαλαθαηάηαμε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ-δηνηθεηηθώλ πνπ αλήθνπλ ζηε Δ.Δ.Ε.
Λεπθάδνο έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηεύζπλζεο (http://dide.lef.sch.gr)
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