
  

Κόρινθος, 04/11/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/5795 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 

 
Προς: 

 
Τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας  

(δια των Διευθυντών / Προϊσταμένων 
Σχολικών Μονάδων)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Κολιάτσου 44 
20 131 – Κόρινθος 

E-mail: grdioikthem@dipe.kor.sch.gr  
Ιστοσελίδα: dipe.kor.sch.gr 

Τηλέφωνο: 2741363405, 410  
Fax:  2741085891 

Πληροφορίες: Αμαλία Τσουκιά 
Ζαχαρούλα Θεοχάρη 

 
 

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020-2021» 
 
 

                 Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο για τις Μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, και 

επισημαίνουμε τα εξής: 

  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04/11/2020 έως 17/11/2020 και ώρα 15:00   

 

Υποβάλλονται αιτήσεις για:  

 γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 

 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 

 στα Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και  

 στα Μειονοτικά Σχολεία 

 

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω 

του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων 

Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)     

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης 

και βελτίωσης χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 



3. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος μέχρι 31-12-2020 και ώρα 15:00. Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται.  

4. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην 

οργανική θέση ή τη Διεύθυνση.  

5. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται έως και 15 ημέρες μετά την 

ανακοίνωση της απόφασης μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.  

6. Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων και μοριοδότηση 

κριτηρίων μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή θα πρέπει να αποσταλούν από τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

grdioikthem@dipe.kor.sch.gr αναγράφοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο θέμα το επώνυμο 

του/της εκπαιδευτικού και τις λέξεις «δικαιολογητικά μετάθεσης» (για παράδειγμα: 

Θεοχάρη δικαιολογητικά μετάθεσης). Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί 

εντός του τελευταίου τριμήνου. 

 

Παρακαλούμε  για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου καθώς και του εγχειρίδιου 

χρήσης του online συστήματος.  

 

Οι Διευθυντές / Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν 

ενυπογράφως ή με απόδειξη email όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο 

σχολείο τους (και όσους απουσιάζουν φέτος από τη σχολική τους μονάδα λόγω απόσπασης, 

άδειας κλπ). 

 
Πληροφορίες ή διευκρινήσεις:    
Αμαλία Τσουκιά, Ζαχαρούλα Θεοχάρη–2741363410, 2741363405 

 
 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας  
 
 

 
                                                                                       Δημήτριος Ντρίμερης 
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