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Έδρες τους 
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ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θµιας  και Β/θµιας Εκπ/σης σε    
µειονοτικά σχολεία» 

ΣΧΕΤ. : Α.Π. 12585/∆2/3-2-2012 εγκύκλιος του Υ.Π.∆.Β.Μ. &Θ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 
Α/θµιας  και Β/θµιας Εκπαίδευσης διορισµένων το σχολικό έτος 2010-11» 

 
  

  Σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου µετάθεσης και σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του 

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ Α΄)  το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης , στο 

πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012 

 

Καλεί 

   Τους  εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν το σχολικό 

έτος 2010-2011, να υποβάλλουν αιτήσεις µετάθεσης µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

µετάθεση. 

  Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς της δικαιοδοσίας σας δασκάλους-

κλάδου ΠΕ 70 για την Α/θµια Εκπαίδευση και φιλολόγων –κλάδου ΠΕ02 για τη Β/θµια 

Εκπαίδευση που επιθυµούν να µετατεθούν σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης, ότι θα πρέπει να 

συµπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνηµµένο έντυπο αίτησης µέχρι 13-2-2012. 

  Οι ∆ιευθυντές  ∆/νσεων παρακαλούνται, αφού συγκεντρώσουν  τις αιτήσεις, διαπιστώσουν 

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για µετάθεση, βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των 

δικαιολογητικών, προσδιορίσουν τις µονάδες µετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, να 
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συντάξουν ονοµαστικούς πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα µε τις µονάδες µετάθεσης του 

καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό τους. 

            Παράκληση οι παραπάνω πίνακες µαζί µε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών να 

διαβιβαστούν, µέχρι 17 Φεβρουαρίου 2012, στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θµιας 

και Β/θµιας Εκπ/σης στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 56-58 Τ.Θ. 351 - Τ.Κ. 69100 

Κοµοτηνή. 

Σηµείωση: Εν όψη  των µεταθέσεων εκπαιδευτικών A/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης στα 

Μειονοτικά Σχολεία Θράκης κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σας υπενθυµίζουµε πως οι 

µεταθέσεις αυτές δεν γίνονται µέσα από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης e-Datacenter. 

Παρακαλούµε να συµπληρώνονται από εσάς χειρόγραφα οι αιτήσεις που σας αποστέλλουµε. 

  Σε εύθετο χρόνο και αφού προσδιοριστούν τα κενά  από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

Μειονοτικής Εκπ/σης, θα ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι: 

α) για την  υποβολή της  δήλωσης προτιµήσεων και 

β) την ηµεροµηνία της συνέντευξης. 

Ο 

Συντονιστής 

 

 

   Νικόλαος   Παπαγεωργίου  

Συνηµµένα (2) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Τµήµα Γ΄ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων  
και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  

2. Περιφερειακή ∆/νση Αν. Μακεδονίας - Θράκης 

 
 


