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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  διενέργειας  των
μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να
υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό
β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
γ) σε Μουσικά Σχολεία
δ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
ε) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
στ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
ζ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 
από  12-11-2019  έως  25-11-2019  και  ώρα  15:00, μέσω  του  Online  Συστήματος  Διαχείρισης
Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Μέσα  στην  ίδια  προθεσμία  υποβάλλονται  και  οι  αιτήσεις  οριστικής  τοποθέτησης  και
βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τα
απαραίτητα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  αποσταλούν  ή  υποβληθούν  έως  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όπως περιγράφεται στην σχετική εγκύκλιο (αποκλειστικά με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιοποιημένα σε αρχείο pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή
300 dpi σε ασπρόμαυρο).

Όπου απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. απευθείας από τους ίδιους
τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την εγκύκλιο,  αυτά θα αποστέλλονται  αποκλειστικά και
μόνο μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  https://mydocs.minedu.gov.gr/  καθώς  με  αυτόν  τον
τρόπο πιστοποιείται ο αποστολέας. 

Τα  δικαιολογητικά  που  θα  αποσταλούν  με  οποιονδήποτε  άλλον  τρόπο  δεν  θα  ληφθούν
υπόψη.

Σχετικά  με  τους  εκπαιδευτικούς  που  βρίσκονται  στη  Διάθεση  του  ΠΥΣΔΕ  Τρικάλων,
επισημαίνουμε τα εξής:

https://teachers.minedu.gov.gr/


Σύμφωνα με την εγκύκλιο,  άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε
σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Με αυτόν τον τρόπο εξάλλου
δημιουργείται  και  ένα  αρχείο  με  τη  μοριοδότηση  των  παραπάνω  εκπαιδευτικών,  το  οποίο
χρησιμοποιείται στις τοποθετήσεις τους για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Παρακαλούνται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  να  προβούν  στις  απαραίτητες
ενέργειες το συντομότερο και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ
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