Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023
 

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 126425/E2/14-10-2022 εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023. Σας επισημαίνουμε ότι :
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. 
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. 
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ), χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση οριστικής τοποθέτησης υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά. Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και επέλεξαν να παραμείνουν στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως τις 31-08-2023.

Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης οποιασδήποτε κατηγορίας στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε αρχείο .pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο, για όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης με τον τρόπο που αναφέρει η εγκύκλιος (σελ. 3,4,5). Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου. 
Η αποστολή να γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: HYPERLINK "mailto:mail@dipe-peiraia.att.sch.gr" mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-42.24.918).
Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:
Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού 
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού 
π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΠΕ001/30-10-2022, 23456

 


