
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

ΘΕΜΑ:    «Μεταθέσεις  μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2021-2022 
 
           Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ.: 18769/Ε4/18/02/2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά 
με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, με την οποία 
καλεί  τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού 
(ΕΒΠ)  Π/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: 
 
i) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, 
 β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
 γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23 & ΠΕ30) 
 δ) ειδικών κατηγοριών 
 ε) αμοιβαίες μεταθέσεις και  
ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, 
 β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών  
γ) αμοιβαίες μεταθέσεις. 
 
         Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23.59, 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 10 ημέρες από την ανα-
κοίνωση των μεταθέσεων. 
       Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελ-
τίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 
      Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 
8/03/2022 και ώρα 15:00, οπότε θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
                                          …… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                          …… 
 Ταχ. Δ/νση :    Πλαστήρα 56 
Τ.Κ. – Πόλη :    43132 – Καρδίτσα 
Πληροφορίες :    Παλιούρα Βάγια 
 Τηλέφωνο :    2441079370 
 E-mail  :    t3pkar@sch.gr 
 Ιστοσελίδα         :   http://dipe.kar.sch.gr 
 
   

 
                                 Καρδίτσα,   21/02/2022 
                         Αρ. Πρωτ.:814 
 
 
           
 
 
              ΠΡΟΣ: Ειδικό Δημ. Σχολείο  Π.Ε. Καρδίτσας  
 



      Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις 
ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές. 
    Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις μεταθέσεων θα πρέπει να αποσταλούν από τα εν-
διαφερόμενα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής 
τους θέσης. 
        Τα μέλη  που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας υποβάλ-
λουν τα δικαιολογητικά που αφορούν σε μόρια οικογενειακής κατάστασης, συνυπηρέτησης και 
εντοπιότητας αποκλειστικά σε μορφή pdf (όχι εικόνας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mixanografisi@dipe.kar.sch.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τε-
λευταίου τριμήνου.  
 
       Για πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Δ.Π.Ε. Καρ-
δίτσας 2441079370 (υπεύθυνη υπάλληλος Παλιούρα Βάγια). 
 
Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής 
σας μονάδας, καθώς και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών που απουσιά-
ζουν από τη σχολική σας μονάδα. 
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