
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων για αμοιβαία μετάθεςη εντόσ ΠΥΠΕ Καρδίτςασ» 

 χετ.: Η με αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11.11.2021 εγκφκλιοσ μεταθζςεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
Σο ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, με τθν υπ’ αρ. 22/02.06.2022 Πράξθ του και ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ςχετικι  
εγκφκλιο  

καλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων με οργανικι κζςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ, που επικυμοφν αμοιβαία μετάκεςθ εντόσ του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, να κατακζ-
ςουν ςχετικι αίτθςθ από τθν Πζμπτη 02.06.2022 ζωσ και τθν Πζμπτη 16.06.2022 και ώρα 14:00΄. 

 
Δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ για αμοιβαία μετάκεςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί, εφ’ όςον ςυντρζχουν οι 
παρακάτω προχποκζςεισ του άρκρου 10 του  Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ τροποποιικθκε από 
το άρκρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄). 

 Να ανικουν ςτον ίδιο κλάδο και να μθν ζχουν ςυμπλθρώςει 25ετι πραγματικι υπθρεςία κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ τροποποιικθκε από το Π.Δ. 
100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄), μζχρι 31 Αυγοφςτου 2022 

 Η διαφορά τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ τουσ να μθν υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ κα-
τά τθν  31θ Αυγοφςτου 2022 

 Να ζχουν ςυμπλθρώςει μζχρι 31 Αυγοφςτου 2022 δφο (2) ζτθ υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ωσ εκπαιδευτικοί, εκ των 
οποίων το ζνα ζτοσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  
 

Δεν δικαιοφνται αμοιβαία μετάθεςη 

 οι χαρακτθριηόμενοι ωσ υπεράρικμοι (άρκρο 10, παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ 
τροποποιικθκε από το άρκρο 9, παρ 2 του Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄),  

 όςοι δεν κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολικι μονάδα. 
 

Οι αιτιςεισ αμοιβαίασ μετάκεςθσ κα υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθ γραμματεία του ΠΤΠΕ 
Καρδίτςασ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ: t3pkar@sch.gr, ςκαναριςμζνεσ με υπογραφι. 

 
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Δ/ντριεσ-Δ/ντζσ - Προϊςταμζνεσ/νοι να ενθμερώςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
είναι τοποκετθμζνοι ςτο ςχολείο τουσ, κακώσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν για οποιονδι-
ποτε λόγο.  
 
υνημμζνα:   
1. Αίτθςθ αμοιβαίασ μετάκεςθσ 
 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 
                                          …… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΡΔΙΣΑ 
ΠΤΠΕ ΚΑΡΔΙΣΑ 

                                          …… 
 Σαχ. Δ/νςθ :    Πλαςτιρα 56 
Σ.Κ. – Πόλθ :    43132 – Καρδίτςα 
Πλθροφορίεσ :    Γραμματεία ΠΤΠΕ  
 Σθλζφωνα :    2441354532                              
 E-mail  :    t3pkar@sch.gr 
 Ιςτοςελίδα         :   http://dipe.kar.sch.gr 

 
   

 
    
                  Καρδίτςα,  02.06.2022 
             Αρ. Πρωτ.: 3395 

 
 
          ΠΡΟ:  Ενδιαφερόμενουσ εκπ/κοφσ 
                          όλων των κλάδων τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ  

            (διά των Δ/ντριών-ντών και των 
        Προϊςτ/νων των χ. Μονάδων) 

Ο αντιπρόεδροσ του ΠΥΠΕ Καρδίτςασ 
 
 

Χρήςτοσ  Κατήσ 
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