Διευκρινίσεις και νέες επισημάνσεις για τις αιτήσεις μόνιμου διορισμού
Συντάχθηκε απο τον/την Maya
Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 10:31 -

Ο αιρετός του
ΚΥΣΕΕΠ Βασίλης Βούγιας παραθέτει νέες απαντήσεις σε ερωτήματα
σχετικά με τους διορισμούς καθώς και νέες διευκρινίσεις
Διευκρινίσεις αιτήσεων

Σχετικά με τα ερωτήματα που δεχόμαστε αναφορικά με το:
- Tι γίνεται στην περίπτωση που υποψήφιοι/ες δεν κάνουν αίτηση για διορισμό ή
- αν διοριστούν και δεν αναλάβουν υπηρεσία ή
- αν αναλάβουν και παραιτηθούν

και πως όλα αυτά επηρεάζουν την μετέπειτα αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτή/τριας,
αλλά και πώς θα γίνει η τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες και αν θα ληφθούν υπόψη
κριτήρια τοποθέτησης,

επισημαίνουμε τα εξής:

1. Αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου και επί των θεμάτων αυτών,
αλλά και επί άλλων θεμάτων
που έχουμε κοινοποιήσει.

2. Η επίσημη τοποθέτηση του ΥΠΑΙΘ κατά τα φαινόμενα και αναφορικά με τις κυρώσεις
λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης σε περίπτωση διορισμού, θα λάβει
τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης – Τροπολογίας ως συμπλήρωση του άρθρου 62 του
ν.4589/2019.

3. Από τη στιγμή που η προθεσμία των αιτήσεων για μόνιμο διορισμό μελών
ΕΕΠ-ΕΒΠ περατώνεται την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 και τα χρονικά περιθώρια
στενεύουν, χωρίς δυστυχώς να έχει υπάρξει από το ΥΠΑΙΘ επίσημη τοποθέτηση επί των ως
άνω ζητημάτων, αναγκαζόμαστε να παραθέσουμε προς πληροφόρηση των συναδέλφων τα
κάτωθι, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά πως:
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- Δεν αποτελούν οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.
- Ομως αποτέλεσαν την συνήθη πρακτική σε παρόμοιες καταστάσεις του
παρελθόντος.
- Εχουν λογική στην τεκμηρίωσή τους.

Αίτηση για μόνιμο διορισμό και αίτηση ως αναπληρωτής/τρια
1. Αν δεν κάνει αίτηση κάποιος/α για μόνιμο διορισμό ή κάνει και δεν μπορέσει
να διοριστεί δεν έχει καμία κύρωση ούτε ως αναπληρωτής, ούτε για την εξαιρετική
περίπτωση που ξαναγίνουν διορισμοί από αυτούς τους Πίνακες, με άλλη όμως
Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης και κατανομής, καθώς για αυτήν την ΥΑ η αίτηση
είναι άπαξ και αμετάκλητη (άρθρο 62 του ν. 4589/2019).
2. Αν κάνει κάποιος/α αίτηση και διοριστεί και δεν αναλάβει (και δεν ζητήσει
παράταση ορκωμοσίας για σοβαρό λόγο), τότε αποκλείεται όχι μόνο από
μελλοντικούς διορισμούς (στην περίπτωση που γίνουν), αλλά και από τη
δυνατότητα αίτησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής για όλο το χρονικό διάστημα
ισχύος των Πινάκων αυτών.
3. Αν κάνει κάποιος/α αίτηση και διοριστεί και αναλάβει υπηρεσία και μετά
παραιτηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσει τα όσα ισχύουν για τις παραιτήσεις.
Επίσης ισχύει ότι δεν μπορεί να ξανασυμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία
(διορισμών και αναπληρωτών) για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των Πινάκων.

Πηγή: especial

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/308475_dieykriniseis-kai-nees-episimanseis-gia-tis-aitiseismonimoy-diorismoy
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