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ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για μεταθέσεις  σχολικού έτους  2017-18 » 

 

 Σας  ενημερώνουμε  ότι οι αιτήσεις μετάθεσης σχολικού έτους 2017-18, θα υποβληθούν 

μόνο ηλεκτρονικά  από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, από 06-11-2017 έως 

και 20-11-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής 

Αιτήσεων Μεταθέσεων (.https://teachers.minedu.gov.gr), κατ’εφαρμογή της αρ.πρωτ.190079/Ε2/06-11-2017 

εγκυκλίου μεταθέσεων  του Υπουργείου Παιδείας . 

          H σύνδεσή τους στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό 

πρόσβασης (password), που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο εγχειρίδιο 

χρήσης που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.  

         Σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στην Διεύθυνσή 

μας, μεταξύ των οποίων και οι τρέχουσες τοποθετήσεις, πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρά η 

παρακάτω  διαδικασία: 

1. Όσων το επώνυμό  τους  αρχίζει από Β έως και Κ, τα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται στο 

topoth1@sch.gr, υπεύθυνη κ. Βλαχογιάννη Θεοδώρα (τηλ. επικοινωνίας 2631050048).  

2. Όσων το επώνυμό  τους  αρχίζει από Λ έως και Π, καθώς  και οι αιτήσεις  σε Μουσικά , 

Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο 

topoth2@sch.gr, υπεύθυνη κ. Τσιαφίτσα Νικολέττα  (τηλ. επικοινωνίας 2631050048). 

3.) Όσων το επώνυμό  τους  αρχίζει από Α και Ρ έως Ψ, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο 

topoth3@sch.gr, υπεύθυνη κ. Σωτηροπούλου Σπυριδούλα ( τηλ. επικοινωνίας 2631050031). 

    Στην περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας, των δικαιολογητικών 

εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να δηλώνετε στην αίτησή τους στο πεδίο 

παρατηρήσεων .  



        Παρακαλούνται οι  Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα, για το παρών 

έγγραφο και για την εγκύκλιο των μεταθέσεων σχολικού έτους 2017-18, όλους τους  

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.   
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