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ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με την με αρ. πρωτ. 149641/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ)  με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2020-2021» 

 

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 149641/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-

ΚΟΞ) με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-

2021» παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες 

εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας Μονάδας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν για 

οποιαδήποτε αιτία με μέριμνα της Διεύθυνσης του Σχολείου.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών από περιοχή σε 

περιοχή ή βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης αυτών υποβάλλονται από 04-11-2020 έως 17-

11-2020 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και 

Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr.). 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. Στις ίδιες ημερομηνίες 

υποβάλλονται και οι αιτήσεις μετάθεσης α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη 

συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό  β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για 

την Ε.Α.Ε. γ) σε Μουσικά Σχολεία δ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία ε) σε Πειραματικά Σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και στ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. Μέσα στην ίδια 

προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να 
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αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις αμοιβαίας 

μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την 

ανακοίνωση των μεταθέσεων. 

Ειδικότερα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε υποχρεούνται να παραμείνουν στην 

περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, σύμφωνα με την 

περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 

του ν. 4722/2020 (177Α΄). Σε περίπτωση απόσπασης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις 

επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος 

μετάθεσης, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 34 4722/2020 η εξαίρεση από την 

παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης 

και όχι μετάθεσης. Με βάση τα ανωτέρω οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν 

προσωρινή τοποθέτηση και όχι οργανική θέση υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής 

τοποθέτησης στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας. 

Παρακαλούμε για την μελέτη από τους ενδιαφερόμενους τόσο της σχετικής εγκυκλίου, όσο και 

των σχετικών οδηγιών στο ανωτέρω ηλεκτρονικό Σύστημα, ώστε να μην υπάρξουν λάθη κατά την 

υποβολή των αιτήσεων. 

Σας επισημαίνουμε ότι: 

 όσοι εκπαιδευτικοί για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα 

υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Εάν επιθυμούν να μετατεθούν 

σε άλλη περιοχή μετάθεσης θα πρέπει να υποβάλουν δύο αιτήσεις (και για οριστική 

τοποθέτηση και για μετάθεση σε άλλη περιοχή) 

 Ειδικότερα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε υποχρεούνται να παραμείνουν στην 

περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, σύμφωνα με 

την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄). Σε περίπτωση απόσπασης σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διατάξεις επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη ως προς τη θεμελίωση 

δικαιώματος μετάθεσης, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η 

εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο 

δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης. Με βάση τα ανωτέρω οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί 

στην Ε.Α.Ε. (οι οποίοι έχουν προσωρινή τοποθέτηση και όχι οργανική θέση) υποχρεούνται να 

υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας 

 όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα 

οργανικής τους θέσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση βελτίωσης θέσης, προκειμένου να 
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υπολογισθούν τα μόρια μετάθεσης αυτών σε περίπτωση διάθεσής τους για συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

 Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται μονάδες για σπουδάζοντα τέκνα, θα πρέπει να μας 

προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης των τέκνων.  

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιολογητικά  εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να ενταχθούν 

σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (κεφ. Γ΄ τρίτου μέρους της ανωτέρω εγκυκλίου μεταθέσεων).  

 Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης θα πρέπει να στείλουν τα σχετικά 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. - προσοχή για 

τους ιδιώτες απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π.)  

 Όσα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνσή μας, παρακαλούμε να 

αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mastrantoe@sch.gr.   

 Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27520-97727 ή 6976485868 Ειρήνη Μαστραντώνη. 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού 
Παναγιώτα Γιγίνη 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 
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