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ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε  Τμήματα Ένταξης  
Μειονοτικών Σχολείων 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 

σχολικού έτους 2013-2014, οι οποίοι κατέχουν κατά σειρά προτεραιότητας τα προσόντα, όπως 

αναγράφονται στο τέταρτο μέρος της υπ’ αριθμ. 59755/Δ1/15-4-2014 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

και επιθυμούν να μετατεθούν στα Τμήματα Ένταξης των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης 

(14/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κενταύρου, 1ο 20/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

και 4/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηρούς Έβρου), θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 

υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης στην αποκλειστική ημερομηνία από 23-04-2014 έως 

02-05-2014. 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.  

Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι τις υποβάλλουν προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Μειονοτικής Εκπαίδευσης μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν 

οργανικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α΄). 

 Στην αίτηση επισυνάπτονται: 

α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο 

προσόντα. Τα πτυχία που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που 

προτάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α’). Σε 

περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλεται η μετάφρασή τους (πτυχίου και 
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αναλυτικής βαθμολογίας) καθώς και σχετική ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

β) Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου για την διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΑE. Η 

βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εμπειρίας ημερομηνία 

ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το διδακτικό έτος για τις μονάδες ειδικής 

αγωγής αρχίζει 1η  Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους (παρ. 7 άρθρο 

8 του Ν. 3699/08). Στη βεβαίωση η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση του 

ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται η διδακτική εμπειρία σε μήνες και ημέρες για κάθε 

έτος και συνολικά. 

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να 

ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους, να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, να 

διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, να βεβαιώσουν την ορθότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών, να προσδιορίσουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και 

στο σύνολο τους, μαζί με τις  βεβαιώσεις και τους τίτλους σπουδών, να τις διαβιβάσουν, μέχρι 9 

Μαΐου 2014, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - 

Θράκης στη διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή. 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στα Μειονοτικά Σχολεία δεν γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης e-

Datacenter. Παρακαλούμε να συμπληρώνονται χειρόγραφα οι αιτήσεις που σας 

επισυνάπτουμε. 

  Εφιστάται  η προσοχή  σε όσους μετατεθούν σε ΣΜΕΑ, ότι οφείλουν να υπηρετήσουν τη 

θέση τους. Πιθανόν αίτημα απόσπασής τους από το ΥΣΜΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν είναι δυνατόν να 

ικανοποιηθεί. 

  Στη συνέχεια και αφού προσδιοριστούν τα κενά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

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

προτιμήσεων, καθώς και για την ημερομηνία της συνέντευξης. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

                                                                                         
  

                                                                                 ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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Συνημμένο: 1. Έντυπο Αίτησης Μετάθεσης 

                        

 
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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