
                     

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας μεταθέσεων εκπαιδευτικών και μελών
ΕΕΠ-ΕΒΠ Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας σχολ. έτους 2022-2023»

Σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως
αυτή καθορίζεται στις με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:  6 646 -97ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ ΜΤΛΗ-97Μ Μ) και
126423/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:  Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2)  εγκυκλίους  του  Υπουργείου Παιδείας  και
Θρησκευμάτων,  ενημερώνουμε  τους  εκπ/κούς  και  τα  μέλη  αρμοδιότητας  Δ/νσης  Π.Ε.
Αργολίδας τα εξής :

1. Πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης απαιτείται προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου   και του  
εγχειρίδιου χρήσης του online συστήματος. από τους/τις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
και  μέλη  ώστε  να  αποφευχθούν  πιθανά  λάθη.  Αν  παρόλα  αυτά  προκύπτουν  απορίες,
πληροφορίες θα παρέχονται από την κ. Παπαδομήτρου Μάτα, στο Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε.
Αργολίδας και στο τηλ. 2752024478.Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση της μετάθεσης
έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωση, 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.

2. Τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο δικαιολογητικά θα ψηφιοποιούνται  (σκαναρισμένα σε
αρχείο  pdf) από  τις/τους  εκπαιδευτικούς  και  μέλη  και  θα  αποστέλλονται  εντός  της
προβλεπόμενης προθεσμίας, μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την διεύθυνση mail των
εκπαιδευτικών/  μελών  στο  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  που
αφορά  στις  μεταθέσεις της  Δ/νσης  Π.Ε.  Αργολίδας: mail  @  dipe  .  arg  .  sch  .  gr   .(δεν θα
παραλαμβάνονται ιδιοχείρως δικαιολογητικά και αιτήσεις παρά μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με  τα  όσα  ορίζονται  στην  ανωτέρω  εγκύκλιο και  στο  πλαίσιο  της  ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης).

3. Τα  δικαιολογητικά  (Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  γέννησης-  εντοπιότητας,
συνυπηρέτησης,  σπουδών  των  παιδιών  κ.λπ.)  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  εντός  του
τελευταίου τριμήνου  .   Οι  εκπαιδευτικοί/μέλη των οποίων οι  σύζυγοι υπηρετούν οργανικά
στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας δεν θα υποβάλουν σχετική βεβαίωση συνυπηρέτησης
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(επομένως ούτε και αίτηση για έκδοση βεβαίωσης). Στην περίπτωση αυτή θα καταχωρήσουν
τη συνυπηρέτηση στην αίτησή τους ενώ, τα μόρια θα προσμετρηθούν αυτοδίκαια από τη
Δ/νση Π.Ε. Αργολίδας, χωρίς την υποβολή βεβαίωσης.
Για την αποφυγή καθυστερήσεων λόγω του μεγάλου όγκου αυτεπάγγελτων αναζητήσεων
πιστοποιητικών  οι  εκπαιδευτικοί/μέλη  θα  μπορούν  να  εκδίδουν  Πιστοποιητικό
οικογενειακής   κατάστασης  και  εντοπιότητας
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase.Παρακαλούνται  οι
εκπαιδευτικοί  που  επιθυμούν  να  γίνει  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ αναζήτηση  των  πιστοποιητικών
οικογενειακής κατάστασης και/ή εντοπιότητας, να το αναφέρουν ΣΤΙΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
ηλεκτρονικής αίτησης , γράφοντας το ΔΗΜΟ στον οποίο ανήκουν για να γίνει η αναζήτηση.
Στις  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της  ηλεκτρονικής  αίτησης πρέπει  να  αναγράφονται  και  τα
δικαιολογητικά που αποστέλλονται ανά υπηρεσία που απευθύνονται,  (βλέπε σελ.  4 της
εγκύκλιου).

4. Υπενθυμίζουμε  ότι  άπαντες  οι  εκπαιδευτικοί  και  τα  μέλη  ΕΕΠ-ΕΒΠ  που  δεν  έχουν
τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να
ενημερώσουν  ενυπογράφως  και/ή  με  απόδειξη  e-mail  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  που
ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους (και όσους απουσιάζουν φέτος από τη σχολική τους
μονάδα λόγω απόσπασης, άδειας κλπ)
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Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π. Ε.
Αργολίδας

Θεοδόσης Κ. Καραμάνος
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