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ΘΕΜΑ: «Μεταθζςεισ  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ   ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019». 

   
       Σασ κοινοποιοφμε τθ με αρικμό 186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκφκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αναφζρεται ςτο αντικείμενο  του κζματοσ και παρακαλοφμε με ευκφνθ ςασ να 
ενθμερωκοφν ενυπόγραφα οι Εκπαιδευτικοί των Σχολείων ςασ. 
         Οι αιτιςεισ μετάκεςθσ   κα υποβλθκοφν, από 5-11-2018 ζωσ 22-11-2018 και ώρα 15:00, μζςω 
του Online Συςτιματοσ  Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και υποβολισ Αιτιςεων Μετακζςεων 
(https://teashers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν παρ. 2.1.1. του Κεφ. Αϋ τθσ εν 
λόγω εγκυκλίου. 
         Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ μετακζςεων, 
εκτόσ από τισ αμοιβαίεσ, για τισ οποίεσ θ αίτθςθ υποβάλλεται μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν 
ανακοίνωςθ των μετακζςεων. 
         Επίςθσ, μζςα ςτθν ίδια   προκεςμία υποβάλλονται  και οι αιτιςεισ    οριςτικήσ  τοποθζτηςησ 
και βελτίωςησ θζςησ (μεταθζςεισ εντόσ ΠΤΠΕ), χωρίσ να αναγράφονται προτιμιςεισ 
ςυγκεκριμζνων ςχολείων. 
         Οι εκπαιδευτικοί τθσ Διεφθυνςησ Π.Ε. Φωκίδασ  που βρίςκονται  ςτθ διάκεςθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Φωκίδασ (ιτοι, δεν ζχουν οργανικι κζςθ ςε ςυγκεκριμζνο ςχολείο) από μετάκεςθ, μετάταξθ, 
απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο,  υποβάλλουν αίτθςθ 
οριςτικήσ τοποκζτθςθσ.  
         Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτθςθ μετάκεςθσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ςτζλνουν 
ηλεκτρονικό μήνυμα με ςκαναριςμζνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα μοριοδοτοφμενα 
κριτιρια μετάκεςθσ με τον τρόπο που αναφζρει θ εγκφκλιοσ (ςελ. 4-6).  
         Υπενκυμίηουμε ότι τα δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ τελευταίου τριμινου. 
Παρακαλοφμε να δοκεί ιδιαίτερη προςοχή ςτθ δομι του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (ςελ. 5 τθσ 
εγκυκλίου: ςτο «Θζμα» να αναγράφεται ο τφποσ αίτθςθσ, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αίτθςθσ  και ο 
αρικμόσ μθτρϊου εκπαιδευτικοφ και ςτο «ώμα του μηνφματοσ» το ονοματεπϊνυμο 
εκπαιδευτικοφ, κλάδοσ/ειδικότθτα, τφποσ αίτθςθσ, αρικμόσ πρωτοκόλλου αίτθςθσ, αρικμόσ 
μθτρϊου εκπαιδευτικοφ).  

        Η αποςτολι να γίνεται ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: mail@dipe.fok.sch.gr   
τθλζφωνο   2265028301 ( κ. Στυλιανόσ  Λοφςκοσ, Προϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Προςωπικοφ). 
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         Τζλοσ, εφιςτοφμε τθν προςοχή ςτουσ ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τθν 
λεπτομερι ανάγνωςθ τθσ εγκυκλίου κακϊσ τα ςτοιχεία  που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ μετάκεςθσ 
ζχουν τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και  
ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται  κυρϊςεισ που προβλζπονται  από τθν παρ. 6 του  άρκρου  22  του 
ίδιου νόμου. 

 
 

  

 

 
                                      Ο    Διευθυντήσ Δ/νςησ Π.Ε. Φωκίδασ 

                                        
 
 

                                           Παναγιώτησ  Καςτρίτησ 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
   
  
                                                                                         
        
                                           
 

 

 

 
   

 


