
 

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

             ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου 20 

Ταχ. κώδικας : 302 00, Μεσολόγγι 

F A X: 2631050022  

e-mail : mail@dide.ait.sch.gr 

 Ι.Π. Μεσολογγίου 24-02-2017 

 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 4/4/1517 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 

 

 

 

κ.κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  

Δ.Δ.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : « Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2016-17» 

ΣΧΕΤ  :  1. Η αρ. πρωτ. 26586/Ε2/16-02-2016  εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΠΕΘ. 

               2. Η αρ. πρωτ. 30611/Ε1/23-02-2017 νέες διευκρινήσεις του ΥΠΠΕΘ. 

 

Σας διαβιβάζουμε τις νέες διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης 

σχ. Έτους 2016-17 και θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή ως προς τα 

αναφερόμενα στην παρ. 6 περίπτωση β΄ ως προς τον τρόπο αποστολής των δικαιολογητικών που 

υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί. 

Ειδικότερα, - όπως αναφέρει η υπό στοιχεία (2) εγκύκλιος - δικαιολογητικά που θα 

αποσταλούν με άλλον τρόπο πλην του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα ληφθούν 

υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. 

  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δεν έχουν ατομικά μέσα, στην 

ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του 

αποστελλόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος, η οποία όπως ορίζεται από την εγκύκλιο θα πρέπει να 

έχει την εξής μορφή: 

Θέμα: τύπος αίτησης/αριθμός πρωτ. Αίτησης/αριθμ. Μητρώου Εκπαιδευτικού 

Σώμα Μηνύματος: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, 

αριθμός πρωτ. Αίτησης, αριθμ. Μητρώου Εκπαιδευτικού 

 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αφορούν ΜΟΝΟ σε αιτήσεις Μετάθεσης από περιοχή σε 

περιοχή ΚΑΙ ΟΧΙ σε αιτήσεις για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης (π.χ. ΚΕ.Π.Α., 

πιστοποιητικό πολυτεκνίας για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες, πτυχία, μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις 

κ.ά. για απόδειξη ουσιαστικών προσόντων για αιτήσεις μετάθεσης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά κ.λπ. ), 

τα αποστέλλετε στο Υπουργείο, όπως ορίζει η εγκύκλιος. 

 



 

 

1. Ότι το παρόν έγγραφο σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν αντικαθιστά την εγκύκλιο μεταθέσεων του 

Υπουργείου Παιδείας. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαβάσουν 

προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και το εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής και 

να χρησιμοποιήσουν το παρόν έγγραφο συμπληρωματικά και μόνο. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα  όλους τους 

εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους. 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 

ΠΕ 19 Πληροφορικής-M.Ed. 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 
 


