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ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία διενζργειασ μετακζςεων εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Αργολίδασ ςχολ. ζτουσ 2020-2021» 

 
χετικά με τθ διαδικαςία διενζργειασ των μετακζςεων για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθ με 

αρ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, ενθμερϊνουμε τουσ εκπ/κοφσ αρμοδιότθτασ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ τα εξισ : 

1. Πριν τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ απαιτείται προςεκτική μελζτη τησ εγκυκλίου και του εγχειρίδιου 
χρήςησ του online ςυςτήματοσ. από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να αποφευχκοφν πικανά 
λάκθ. Αν παρόλα αυτά προκφπτουν απορίεσ, πλθροφορίεσ κα παρζχονται από τθν κ. Παπαδομήτρου Μάτα, 
ςτο Γραφείο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ και ςτο τθλ. 2752024478. 

2. Σα προβλεπόμενα από τθν εγκφκλιο δικαιολογθτικά κα ψθφιοποιοφνται (ςκαναριςμζνα ςε αρχείο pdf) από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ και κα αποςτζλλονται εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, μόνο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αφορά ςτισ μετακζςεισ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ: 
mail@dipe.arg.sch.gr . 

3. Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Αργολίδασ και θ αρμόδια υπάλλθλοσ κ. Παπαδομιτρου Μάτα δεν θα παραλαμβάνουν 
ιδιοχείρωσ δικαιολογητικά και αιτήςεισ παρά μόνο θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω 
εγκφκλιο και ςτο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

4. Σα δικαιολογθτικά (Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, γζννθςθσ- εντοπιότθτασ, ςυνυπθρζτθςθσ, 
ςπουδϊν των παιδιϊν κ.λπ.) πρζπει να ζχουν εκδοθεί εντόσ του τελευταίου τριμήνου. Οι εκπαιδευτικοί των 
οποίων οι ςφηυγοι υπθρετοφν οργανικά ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αργολίδασ δεν κα υποβάλουν ςχετικι 
βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ (επομζνωσ οφτε και αίτθςθ για ζκδοςθ βεβαίωςθσ). τθν περίπτωςθ αυτι κα 
καταχωριςουν τθ ςυνυπθρζτθςθ ςτθν αίτθςι τουσ ενϊ, τα μόρια κα προςμετρθκοφν αυτοδίκαια από τθ Δ/νςθ 
Π.Ε. Αργολίδασ, χωρίσ τθν υποβολι βεβαίωςθσ. 

5. Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να γίνει ΑΤΣΕΠΑΓΓΕΛΣΗ αναηιτθςθ των πιςτοποιθτικϊν 
οικογενειακισ κατάςταςθσ και/ι εντοπιότθτασ, να το αναφζρουν ΣΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ, γράφοντασ το ΔΗΜΟ 
ςτον οποίο ανικουν για να γίνει θ αναηιτθςθ  

6. Τπενκυμίηουμε ότι άπαντεσ οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν τοποκετθκεί οριςτικά ςε ςχολικι μονάδα 
υποχρεοφνται να υποβάλουν ΔΗΛΩΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ. 
 
Οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολικών μονάδων παρακαλοφνται να ενθμερώςουν 
ενυπογράφωσ και/ι με απόδειξθ e-mail όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά ςτο ςχολείο τουσ 
(και όςουσ απουςιάηουν φζτοσ από τθ ςχολικι τουσ μονάδα λόγω απόςπαςθσ,άδειασ κλπ) 

 
 

Ναφπλιο,  05-11-2020 
Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ. 

Προσ:   
κ.κ. Διευκφντριεσ/ντεσ και Προϊςταμζνεσ/νουσ 
χολικϊν Μονάδων αρμοδιότθτασ μασ. 
 

 
   

 

Η Διευκφντρια Π. Ε. Αργολίδασ 
 
 
 

 Αικατερίνθ Δουράνου Med 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

--- 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Αϋ&Βϋ ΕΚΠ/Η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 
 

Σαχ. Δ/νςθ: Αμυμϊνθσ 7Β 
Σ.Κ. – Πόλθ: 21100 - Ναφπλιο 
Πλθροφορίεσ: Παπαδομιτρου Δ. 
Σθλζφωνο: 2752024478 
FAX: 27520-25685 
E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr 
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