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Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων
αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
(για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών
αρμοδιότητάς τους)

Θέμα: «Επισημάνσεις στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων μετάθεσης/ βελτίωσης / οριστικής
τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2019-2020 και οδηγίες για τη
διευκόλυνση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών»
Σχετ.: Η αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020»

Σε συνέχεια της αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Μεταθέσεις
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020» σας επισημαίνουμε
ότι:
Α. Για το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης μαζί
με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από 12-11-2019 έως 25-112019 και ώρα 15:00 από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Online Συστήματος
Διαχείρισης
Μητρώου
Εκπαιδευτικών
και
Υποβολής
Αιτήσεων
Μεταθέσεων
(https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user
name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την
πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του
τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει
αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
Παρακαλούνται ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγκύκλιο με κάθε
πρόσφορο μέσο σε ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (ακόμα και
αποσπασμένους ή όσους βρίσκονται σε άδεια).
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με προσωρινή τοποθέτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να
υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης μέσω του προαναφερόμενου online
συστήματος. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος
στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί με 5ετή θητεία και
παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία
που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα

οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που
προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης ΔΕΝ θεωρείται ως
οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις εκπαιδευτικών που θα παραμείνουν σε
κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά
αιτήματα οριστικοποίησής τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
β) Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη
Δ.Δ.Ε. Αχαΐας οφείλουν να αποστείλουν στην υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ψηφιοποιημένα (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, Λογαριασμός
ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.), τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την εξής δομή:
Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης,
αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2019, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή,
1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2019, 234567
Β. Σχετικά με την ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς, να
διευκολύνουν την υπηρεσία μας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους, επειδή οι αιτήσεις είναι
πολλές και η διεκπεραίωσή τους μέσω των δήμων χρονοβόρα, ως εξής:
1. Είτε να αναζητήσουν το ως άνω πιστοποιητικό μέσα από την πύλη Ερμής
(http://www.ermis.gov.gr ) σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες,
2. Είτε να αποστέλλουν συμπληρωμένο με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία (Δήμος,
Τηλ. Δήμου, Φαξ Δήμου, E-mail Δήμου Κύριο Όνομα. Πατρώνυμο. Μητρώνυμο. Αριθμός.
Δελτίου Ταυτότητας Έτος γέννησης Δήμος ή Κοινότητα εγγραφής) το συνημμένο:
«ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, & ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ» μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από τις 13:00 μ.μ.
έως 14:30 μ.μ. στα κάτωθι τηλέφωνα:
2610-465888 (Βλασσοπούλου Ε.)
2610-465866 (Νικοπούλου Ε.)
2610-465881 (Αγγελόπουλος Ι. - Μιχαλόπουλος Γ. - Κούτουλας Α.)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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