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ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε  Μειονοτικά Σχολεία 
σχολικού έτους 2013 - 2014» 

 
ΣΧΕΤ. : Την υπ’ αριθμ. 59755/Δ1/15-4-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 - 2014» 
  
 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, για τα Μειονοτικά Σχολεία, σας 

ενημερώνουμε ότι αυτές γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης 

(Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α’), τις υπουργικές αποφάσεις 

Ζ2/411, 412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954/Β’) και 418Σ/178513/Ζ1 (ΦΕΚ 3292/Β’), καθώς και τις διατάξεις 

του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’) και το Π.Δ. 

39/1998 (ΦΕΚ 43/Α’), και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α’), του άρθρου 

9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’), του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α’), του άρθ. 1 παρ. 8 του 

Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α’), του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α’), του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’) και του 

Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’). 

 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής και 

ΠΕ70 - Δασκάλων που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης, θα πρέπει 

να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης στην αποκλειστική 

ημερομηνία από 23-04-2014 έως 02-05-2014. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα υποβάλουν 

δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων 

και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΥΣΜΕ.  

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να 

ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους των ανωτέρω κλάδων, να 

συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, 
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να βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, να προσδιορίσουν τις 

μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, να συντάξουν ονομαστικούς πίνακες 

κατά κλάδο και ειδικότητα με τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό 

τους και να προβούν στην ανακοίνωση τους στις 12-05-2014. Από 12-05-2014 έως 16-05-2014 

θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι 

οποίες και θα τις διαβιβάσουν μαζί με τη σχετική εισήγησή τους, εντός δύο ημερών (20-05-

2014), στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, από το οποίο και θα εξεταστούν.  

           Οι παραπάνω πίνακες, μαζί με τις αιτήσεις - δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης των 

εκπαιδευτικών παρακαλούνται να διαβιβαστούν, μέχρι 9 Μαΐου 2014, στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης στη διεύθυνση: Τέρμα 

Σισμάνογλου, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή. 

  Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία δεν γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης e-Datacenter. Οι αιτήσεις που σας επισυνάπτουμε θα πρέπει να συμπληρωθούν 

χειρόγραφα. 

  Στη συνέχεια και αφού προσδιοριστούν τα κενά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Μειονοτικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την υποβολή της δήλωσης 

προτιμήσεων, καθώς και για την ημερομηνία της συνέντευξης.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                                                                   

  
                                                                                 ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

Συνημμένα: 1. Έντυπο Αίτησης Μετάθεσης 

                       2. Έντυπο Οριστικής Τοποθέτησης 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

2. Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) 

3. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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