Πάτρα, 15-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. : Φ 11.2
17183

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

FAX:
e-mail:
Πληροφορίες:

Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου,
262 23 Πάτρα
2610 465 886
2610 465 866
2610 465 888
2610-465860
ΠΡΟΣ:
mail@dide.ach.sch.gr
Σαλούρου Β.,
Σπανός Γ.,
Βλασσοπούλου Ε.

Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας
Υπόψη Διευθυντών
Εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
Υπηρεσίες/Φορείς Δ.Ε. Αχαΐας

Ενημέρωση
των
εκπαιδευτικών
αρμοδιότητας
Δ.Δ.Ε.
Αχαΐας
σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης
θέσης, Οριστικής τοποθέτησης
ΣΧΕΤ. : Η με αρ. 200986/Ε2/9-12-15 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ:

Κατόπιν της έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2014-2015, ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε στους
εκπ/κούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (που έχουν οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση σε
σχολείο του νομού Αχαΐας) που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και ενδιαφέρονται να
υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης, τα παρακάτω:
 Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση σε
σχολεία αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, θα υποβάλλουν αίτηση συμπληρωμένη
χειρόγραφα και υπογεγραμμένη, μαζί με όλα τα αναγκαία συνοδευτικά
δικαιολογητικά από 9/12/2015 έως 31/12/2015:
1) Στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά ο
εκπ/κός. (Προτιμητέα/ Συνιστώμενη επιλογή για την ομαλότερη διαχείριση
του όγκου των αιτήσεων μετά την κατάργηση των γραφείων εκπ/σης). Το
σχολείο θα πρωτοκολεί την αίτηση αναλυτικά (στοιχεία εκπ/κού, είδος
αίτησης/εων, συνολικός αρ. φύλλων μαζί με τα δικαιολογητικά) και θα
διαβιβάζει υπηρεσιακά τις αιτήσεις στην Δ/νση μας (ανά διήμερο το
αργότερο αν είναι πολλές, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός παραλαβής
στο τέλος της προθεσμίας υποβολής), ή
2) Απευθείας στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, όπου ο εκπ/κός θα προσέρχεται στους
αρμόδιους υπαλλήλους (Γρ.Β5) για έλεγχο των δικαιολογητικών και στην
συνέχεια θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου, ή
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EVANGELIA
GIANNOPOULOU
Ημερομηνία:
2015.12.17

3) Θα αποστείλει την αίτησή του ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής) στη
Δ/νση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας. Διεύθυνση: Δ.Δ.Ε ΑΧΑΪΑΣ – Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου,
Τ.Κ.26223 Πάτρα.
 Οι εκπ/κοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά πρέπει να καταθέσουν επιπλέον
στα δικαιολογητικά τους και τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας καθώς και τις
ανακοινώσεις τοποθέτησης-απόσπασης-διάθεσης όλης της υπηρεσίας /
προϋπηρεσίας τους (όλων των προηγουμένων ετών).
 Οι εκπ/κοί που έχουν υποβάλλει αίτηση το προηγούμενο έτος, πρέπει να καταθέσουν
επιπλέον στα δικαιολογητικά τους και τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και τις
ανακοινώσεις απόσπασης/διάθεσης του τελευταίου σχολικού έτους (2015-2016).
 Επισημαίνεται ότι τελευταία ημέρα υποβολής Αίτησης Μετάθεσης, Βελτίωσης,
Οριστικής τοποθέτησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.
 Για οποιαδήποτε απορία επί της συμπλήρωσης των αιτήσεων και των συνοδευτικών
εγγράφων / δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά την
αναφερόμενη εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ 200986/Ε2/9-12-2015 η οποία
αποτελεί το σημείο αναφοράς.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου συνεχίζουν να υπάρχουν συγκεκριμένες απορίες οι
οποίες δεν μπορούν να απαντηθούν από την εγκύκλιο ή από έμπειρους με την
διαδικασία συναδέλφους στα σχολεία, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα.
 2610 465 886 Σαλούρου Βιολέτα
 2610 465866 Σπανός Γιώργος &
 2610 465888 Βλασσοπούλου Ευαγγελία

ΏΡΕΣ 12:00 έως 14:00

 Τέλος εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών των Σχολείων αρμοδιότητάς μας, να
ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους, τους μακροχρόνια
απόντες λόγω αδειών και τους αποσπασμένους σε άλλα ΠΥΣΔΕ/Υπηρεσίες, ή στο
εξωτερικό (των οποίων λήγει η απόσπαση), για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων
μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης και για τις οδηγίες του παρόντος
εγγράφου, με οποιοδήποτε τρόπο είναι εφικτός, (ενυπόγραφα, τηλεφωνικά ή με email), έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσης
προηγούμενων ετών.
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:
1) Οι εκπ/κοί που ανήκουν σε άλλο ΠΥΣΔΕ, και είναι αποσπασμένοι με οποιοδήποτε
τρόπο στην Αχαΐα, υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους
είτε ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), είτε υπηρεσιακά μέσω του σχολείου
που έχουν τοποθετηθεί.

2) Να αναγράφεται ευκρινώς (ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΥΛΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) στην
κορυφή του εντύπου μετάθεσης το είδος της αίτησης (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ή,
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, ή, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ή, ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ή, ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η ομαλή ροή της διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της
υπηρεσίας μας.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη
Διοικητικών Θεμάτων

Γιαννοπούλου Ευαγγελία
ΠΕ/Β’ - Διοικητικός

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
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