
 

ΘΕΜΑ:   «Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης 2021-2022» 

ΣΧΕΤ.      Η αριθ.  144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

 Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν ή 
υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σχολείο σας και επιθυμούν να μετατεθούν, ότι 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από  11-11-2021 έως 22-11-2021 μέσω του Online 
Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων 
(https://teachers.minedu.gov.gr), για τις ακόλουθες κατηγορίες:  
 
α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.  
β) σε Μουσικά Σχολεία  
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία  
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και  
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 

 

 Εντός της ίδιας προθεσμίας έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης για βελτίωση θέσης, 

όσοι επιθυμούν, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

 

 Όσοι υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και για οριστική 

τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης θα πρέπει να καταχωρίσουν δύο (2) διαφορετικές 

αιτήσεις μέσω του Online Συστήματος. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
------------------------- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------------------- 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Ν .  Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 
 

  
             
 

Καστοριά,  15-11-2021 
Αριθ. Πρωτ. Φ.11.2/7544 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Καραολή 10, 521 00 
Πληροφορίες: Α. Παπαδημητρίου 
 Π. Παρνάβας     
Τηλέφωνα: 2467055203 
 2467055217    
E-Mail: ddestaff@dide.kas.sch.gr 

  ΠΡΟΣ: 

 

κ.κ. Δ/ντριες και Δ/ντές Σχολικών 

Μονάδων περιφέρειας Καστοριάς 

- Έδρες των - 

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/ Διευθυντριών άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι 
οργανικά τοποθετημένοι καθώς και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να 
υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. 

https://teachers.minedu.gov.gr/
mailto:ddestaff@dide.kas.sch.gr


 
 

 
 

 

 Η οριστικοποίηση της αίτησης, επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, 

ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να 

αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf. 

 Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως 

οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση 

«προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα 

οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

  

 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.  

  

 Με την οριστικοποίηση της αίτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παρακάτω 

δικαιολογητικά ως εξής: 

 

1. Όλες οι πράξεις ανάληψης υπηρεσίας (τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης). 

(Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση – βελτίωση θέσης ή οριστική 

τοποθέτηση κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 θα υποβάλουν ΜΟΝΟ τις αναλήψεις 

υπηρεσίας από 01-09-2021  και μετά).  

Όλες οι βεβαιώσεις αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση. 

2. Πρόσφατα αποδεικτικά για τη βεβαίωση της συνυπηρέτησης. 

3. Πρόσφατες βεβαιώσεις για σπουδάζοντα τέκνα από τις οικείες σχολές (εφόσον δεν 

έχουν προσκομισθεί στο Οικονομικό τμήμα της ΔΔΕ Καστοριάς). 

Δεν λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις από Κολλέγια, Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ - ΟΑΕΔ.  

 



 Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα (εντός τριμήνου), θα 

πρέπει να αποστέλλονται, αφού ψηφιοποιηθούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: 

ddestaff@dide.kas.sch.gr.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ή υποβληθούν έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, και να 

αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης 

  

 Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει 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.ΔΕ001/20-10-2021, 234567 

 Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε 

περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/20-10-2021, 234567 

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:  

α) για την Ειδική Αγωγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

•  στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης εφόσον αφορούν σε 

μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης.  

• στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/, εφόσον αφορούν σε 

προσόντα/κριτήρια.  

β) για τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά 

Σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/, καθώς αφορούν σε 

προσόντα/κριτήρια ανά τύπο αίτησης.  

 Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:  

Θέμα: βαθμίδα εκπαίδευσης, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός 

μητρώου εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα 

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος 

αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, ΔΔΕ οργανικής  

Π.χ. Θέμα: ΔΕ, μετάθεση σε μουσικό, 1/0500305/002.ΜΟΥΣ001/20-10-2021, 234567, ΠΕ05  

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση σε μουσικό, 

1/0500305/002.ΜΟΥΣ001/20-10-2021, 234567, Διεύθυνση Δ.Ε. Καστοριάς. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα 

οργανικά κενά των Μουσικών Σχολείων (καθώς και του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς), 

Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. τα οποία 

καταχωρήθηκαν από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 124459/Ε2/04-

10-2021 εγκύκλιο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://inventory.minedu.gov.gr/. 

 

  

 

Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικός φάκελος με δικαιολογητικά και 
βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης ή και απόσπασης για το 
έτος 2021 στα ανωτέρω σχολεία, δεν θα υποβληθεί εκ νέου, πλην της περίπτωσης νέων 
στοιχείων ή δικαιολογητικών. 

mailto:ddestaff@dide.kas.sch.gr
https://inventory.minedu.gov.gr/


 Όλα τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης ανά υπηρεσία που απευθύνονται π.χ. Για το 

Τμήμα Γ’ του ΥΠΑΙΘ: Γνωμάτευση Β/θμιας υγειονομικής Επιτροπής  

Για τη Δ/νση Δ.Ε. Καστορίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς με 

απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ θα πρέπει με δική τους ευθύνη να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα 

δικαιολογητικά τους, στη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης οργανικής τοποθέτησης. 

 

 

 

 Η Διευθύντρια της Δ. Δ. Ε. Καστοριάς 
 
 
 

Όλγα Βασιλειάδου 
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