
  

Κόρινθος, 14/10/2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/4992 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 

 
Προς: 

 
Τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο 

 ΠΥΣΠΕ Κορινθίας  
 

 

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  
Πληροφορίες: Αμαλία Τσουκιά 

Ζαχαρούλα Θεοχάρη 

 
 

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023» 
 
 

                 Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο για τις Μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, και 

επισημαίνουμε τα εξής: 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00   

 

Υποβάλλονται αιτήσεις για:  

 γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 

  σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  

 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 αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

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

συστήματος μέχρι 31-12-2022. Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 



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

οργανική θέση ή τη Διεύθυνση.  

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/19 (13Α΄), 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (177Α΄) οι νεοδιοριζόμενοι 

εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. 

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

ανακοίνωση της απόφασης μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.  

7. Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων ή βελτιώσεων και 

μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή θα πρέπει να αποσταλούν από 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την 

διεύθυνση email των εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 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. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

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 (75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται 

κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, καθώς 

και του εγχειρίδιου χρήσης του online συστήματος.  

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας για την 

υποχρέωση της δημοσιότητας. Αιτήσεις πέραν της καταληκτικής προθεσμίας (είτε για 

μετάθεση εκτός ΠΥΣΠΕ είτε για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ δεν γίνονται 

δεκτές.) 

 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας  
 

 
                                                                                       Δημήτριος Ντρίμερης 
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