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ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020». 

 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ.πρωτ.: 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά 

με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, με την οποία  

καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: 

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, 

β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), 

γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και  

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του 

Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων 

(https://teachers.minedu.gov.gr).  

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων 

εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την 

ανακοίνωση των μεταθέσεων. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και 

βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

μέχρι 31-01-2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο 

ηλεκτρονικό σύστημα. 

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι 

αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές. 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ 

Καρδίτσας υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων θα πρέπει να αποσταλούν 

από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. 
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       Καρδίτσα,  12-11-2019 

     Αρ. Πρωτ.: 6663 

 

 

           
Προς: Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Καρδίτσας  

                        



 

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν σε μόρια οικογενειακής κατάστασης, 

συνυπηρέτησης και εντοπιότητας  αποκλειστικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

mixanografisi@dipe.kar.sch.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο 

τρίμηνο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εμπροθέσμως, 

δεν θα λάβουν τη σχετική μοριοδότηση. 

 

Όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για βελτίωση θέσης και επιθυμούν 

την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

σε έντυπη μορφή στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας.  

 

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και δεν υποβάλλουν αίτηση 

οριστικής τοποθέτησης θα τοποθετηθούν σε τυχόν εναπομείναντα οργανικά κενά σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 100/1997. 

 

Παρακαλούμε για την προσεχτική ανάγνωση της εγκυκλίου προκειμένου η Υπηρεσία μας 

να μην κατακλυστεί από ομοειδή ερωτήματα που αναφέρονται ρητώς και ξεκάθαρα στο 

περιεχόμενό της.  

 

Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής σας 

μονάδας καθώς και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από τη σχολική σας 

μονάδα λόγω μακροχρόνιων αδειών. 

Η Αναπλ. Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας 

 

 

Ευαγγελία Χατζηδημητρίου 
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