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Σπάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.2/6512

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2020-2021»
ΣΧΕΤ: Η
149641/Ε2/3-11-2019/ΤΜ.Β’΄ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ/Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ/ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 149641/Ε2/3-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα
«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2020-2021».
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα ενυπόγραφα τους/τις εκπαιδευτικούς του
σχολείου σας (ηλεκτρονικά ή με fax και με βεβαίωση παράδοσης, στους/τις αποσπασμένους/ες
ή για οποιαδήποτε λόγο δικαιολογημένα απόντες/απούσες).
Επί της εγκυκλίου επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από 4-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15.00,
μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής
Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην
§2.1.1 του Κεφ.Α της εγκυκλίου.
2. 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.
3. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για
βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι/ες
βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση σε ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αίτηση επίσης υποβάλλουν και οι
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους
θέσης καθώς και οι καθώς και οι υπηρετούντες με 5ετή θητεία και παράταση αυτής σε
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκπαιδευτικοί.
4. Τα δικαιολογητικά, που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων και πρέπει να
υποβληθούν στην υπηρεσία μας (συνυπηρέτηση, βεβαίωση σπουδών τέκνων κλπ) θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και να αποσταλούν
ψηφιοποιημένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρον. δ/νση της υπηρεσίας μας

που αναγράφεται παρακάτω,
εγκυκλίου.

σύμφωνα με τις οδηγίες της §2.2.1 του Κεφ.Α της

5. Τα πιστοποιητικά εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης υπάγονται στα
δικαιολογητικά που αυτεπάγγελτα αναζητούνται από την υπηρεσία μας.
6. Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου»
συμπληρώνονται μόνο εφόσον οι εκπ/κοί ζητούν να μετατεθούν στην περιοχή που έχουν
εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση .
7. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων που επηρεάζουν τη
μοριοδότηση για μετάθεση στο μητρώο των εκπαιδευτικών, γίνεται αποστολή αιτήματος
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (όχι τηλεφωνικώς).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να διαβάσουν προσεκτικά την εγκύκλιο, πριν
προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετάθεσης και πριν υποβάλουν ερωτήματα
στην υπηρεσία μας.
Ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: plinet@dide.lak.sch.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κυρ.Γεωργιακάκη, τηλ. 27313-63473 email: plinet@dide.lak.sch.gr
Γεωργία Λάππα, τηλ. 27313-63472 email: tdpros@dide.lak.sch.gr

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δρ. Αγάπιος Οικονομίδης

