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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021»

Με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ), το Υπουργείο
Εσωτερικών ενημερώνει για την έναρξη του κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στο πλαίσιο
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 80951/Ν4/6-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΖΩ46ΜΤΛΗ-Υ4Γ),
συγκροτήθηκαν τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των υποψηφίων στις υπηρεσίες
υποδοχής. Οι εν λόγω επιτροπές καλούνται να συνεδριάσουν αμελλητί για την
αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, τις εκθέσεις
αξιολόγησης, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από
το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη
συγκεκριμένη θέση.
Το Πρακτικό πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο, να περιλαμβάνει συγκριτική
αξιολόγηση των υποψηφίων ανά κωδικό θέσης και εισήγηση για τον υποψήφιο που
πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση,
καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν. Η διενέργεια
συνέντευξης είναι δυνατή μεταξύ των τριών επικρατέστερων για την κάλυψη θέσης
συνυποψηφίων.
Πέραν του άρθρου 3 του Ν. 4440/16 που προβλέπει το προσωπικό που μπορεί να
συμμετέχει στην κινητικότητα, επισημαίνονται οι κάτωθι διατάξεις, οι οποίες είτε
εξαιρούν κάποιους υπαλλήλους από την κινητικότητα είτε θέτουν επιπρόσθετες
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους:
Άρθρο 66 του Ν. 4722/2020 σύμφωνα με το οποίο «το πάσης φύσεως προσωπικό
όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του
Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή του στους κύκλους κινητικότητας του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας».
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Άρθρο 35 του Ν. 4735/2020 σύμφωνα με το οποίο «Το πάσης φύσεως προσωπικό
των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας
Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου,
Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του
στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄
224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω
Δήμων, σε ποσοστό 90%».
Άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4807/2021 σύμφωνα με το οποίο «το προσωπικό που
ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες
συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται με τις διατάξεις του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, A` 224). Η εξαίρεση του πρώτου
εδαφίου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». Η εν λόγω ρύθμιση
καταλαμβάνει και τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, καθώς αποτελούν υπαλλήλους που
ανήκουν οργανικά στους φορείς αυτούς.
Άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 4389/16 σύμφωνα με το οποίο «αποσπάσεις και
μετατάξεις υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή
άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και
αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και
τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά
περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής».
Άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 4779/21 σύμφωνα με το οποίο «όπου στις διατάξεις του
ν. 4440/2016 (Α' 224) και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας
προβλέπεται η κινητικότητα υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, και ειδικότερα για
τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης ή άλλου είδους μετακίνησης του προσωπικού της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., απαιτείται η προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποφασίζει με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
λαμβάνοντας υπόψη και τις περιστάσεις που συνδέονται με το πρόσωπο του υπαλλήλου.
Η παρούσα ισχύει έως τις 31.12.2022».
Άρθρο 36 του Ν. 4778/21 σύμφωνα με το οποίο «κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη
μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος».
Άρθρο 192 του Ν. 4662/20 σύμφωνα με το οποίο «Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, για την έκδοση κάθε απόφασης
μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 (Α' 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή
οποιοσδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, με την οποία προκαλείται μετακίνηση
των παραπάνω υπαλλήλων, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου».
Επιπλέον:
Το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4807/2021 (τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.
4440/2016) και θέτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΕΣΚ σύμφωνα με το οποίο «Για τη
διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα
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προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά τον
χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο
οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με
μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι
αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο
μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά
για τη μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α` βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του
αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών
Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α`
βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου. Ειδικά
για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ή ορεινές ή
παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή
περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας, η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου
εδάφιου και επιπλέον βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων, εφόσον υπάρχει, ή
της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος,
ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου
πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης,
σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι
έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν
πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων,
προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι
εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην
υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η
σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται μόνο για όσους
υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα
προέλευσης».
Το άρθρο 101 του Ν. 4790/21 προβλέπει ότι «Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ'
εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α' 224), δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης
κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό».
Υπάλληλοι ΙΔΑΧ μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία και να επιλεγούν αν
κριθούν κατάλληλοι, με την προϋπόθεση ότι για την θέση αυτή μόνιμου προσωπικού δεν
έχουν υποβληθεί αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι
δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.
Η αίτηση του υποψηφίου είναι έγκυρη μόνο εάν οι προτιμήσεις του δεν
υπερβαίνουν τις 10 συνολικά θέσεις έως και 3 φορέων κατ’ ανώτατο όριο.
Η κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του κλάδου της θέσης για την οποία υποβάλλει ο
υπάλληλος την αίτηση μετάταξης πρέπει να είναι αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που
κατέχει.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης:
Η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο,
καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία
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δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν
έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω
ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει
δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων
για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές
όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το
πρακτικό επιλογής της παρ. 3.
Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο προς
διορισμό όργανο και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του
υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα
(10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση.
Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης
υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος
Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο
αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων.
Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά
περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης
ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη
νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή
ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής
προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με
εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7»
Κατόπιν των ανωτέρω:
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι φορείς υποδοχής σε
συνεργασία με τα τριμελή όργανα αξιολόγησης καλούνται να αποστείλουν αμελλητί στην
υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, τα εξής:
1. Το Πρακτικό επιλογής. Θα αναγράφεται σαφώς για κάθε επιλεγέντα ο αριθμός
πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησής του, ο Κωδικός και ο Κλάδος της θέσης
στην οποία επιλέχθηκε και η υπηρεσία για το οποίο προκηρύχθηκε η θέση. Το
πρακτικό που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά θα είναι σαρωμένο με τη σφραγίδα και
τις υπογραφές των μελών της Επιτροπής.
2. Την αίτηση μετάταξης του επιλεχθέντος υπαλλήλου, εκτυπωμένη από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα hr.apografi.gov.gr
3. Τη Βεβαίωση στοιχείων του επιλεχθέντος υπαλλήλου, η οποία συμπληρώνεται
από τον φορέα προέλευσης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, με αποδέκτη τον
φορέα υποδοχής. Στη Βεβαίωση αυτή η Επιτροπή καλείται να έχει εξετάσει
επισταμένως την ενδεδειγμένη βάσει των διατάξεων του ν. 4440/2016 και ευκρινή
συμπλήρωση όλων των πεδίων.
Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή:
a. στη Β ενότητα, όπου πρέπει να σημειώνεται η διενέργεια ελέγχου
γνησιότητας για το διορισμό και τη μετάταξη του υπαλλήλου,
b. στη Γ ενότητα, όπου πρέπει να σημειώνεται ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4, παρ. 2, 3 και 4 του ν.
4440/2016.
c. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει
την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του
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παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της
αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί, μεταξύ των υπολοίπων, η ενδεδειγμένη
βάσει του νόμου συμπλήρωση των εξής πεδίων:
 συμπληρωμένη διετία από το διορισμό
 συμπληρωμένη διετία από προηγούμενη μετάταξη
 ποσοστό κάλυψης των θέσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει ο
υπάλληλος στο φορέα προέλευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 65%
 μη επιβολή πειθαρχικής ποινής, όπως και να μην εκκρεμεί εις βάρος
του υπαλλήλου πειθαρχική /ποινική δίωξη.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του υπαλλήλου ότι αποδέχεται τη θέση στην οποία έχει
επιλεχθεί, αναφέροντας σε αυτή τον κωδικό της θέσης, τον κλάδο και το
συγκεκριμένο τμήμα της Διεύθυνσης.
5. Πρόσφατο επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών του
υπαλλήλου, εκδοθέν από την υπηρεσία προέλευσής του, όπου θα αναφέρονται
τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα για τα οποία έχει
ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας εκάστου αυτών, η εργασιακή εμπειρία στις
οργανικές μονάδες υπηρεσίας, ο βαθμός στις εκθέσεις αξιολόγησης των τριών
τελευταίων ή πλέον πρόσφατων ετών, εάν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική ή
πειθαρχική δίωξη ή εάν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, εάν υφίσταται
οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από ειδική ή γενική διάταξη νόμου.
6. Αντίγραφο τίτλων σπουδών και Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών
Προσωπικού Μητρώου υπαλλήλου.
7. Γνώμη του Δημάρχου, στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου
είναι ΟΤΑ α΄ βαθμού.
8. Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης του
υπαλλήλου είναι Υπηρεσίες Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού ή Τεχνικές Υπηρεσίες
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
9. Σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, (Ν. 4662/20) στην
περίπτωση που ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου είναι υπηρεσίες που
υπάγονται στο Υπουργείο του.
10. Εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., στην περίπτωση
που ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου είναι η ΕΡΤ.
11. Γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που ο
φορέας προέλευσης του υπαλλήλου είναι η ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται ότι η μη χορήγηση σύμφωνης γνώμης δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση
της μετάταξης.
12. Επιπροσθέτως για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν να μεταταχθούν σε προκηρυσσόμενη θέση:
a. Οι υπηρεσία προέλευσης αποστέλλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιολογητικά
προκειμένου να εκδοθεί Πράξη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), με την
οποία αποδεσμεύεται ο εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων για μετάταξη
μέσω ΕΣΚ,
b. Αποστέλλεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της
βαθμολογικής επανακατάταξης μετά τη διενέργεια της μετάταξης,
c. Αποστέλλεται στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής
μετάταξης σε κλάδο κατηγορίας ΤΕ, στην περίπτωση που ο επιλεγείς
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εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ, με τυπικό προσόν πτυχίο διορισμού από ΤΕΙ,
καλύπτει προκηρυσσόμενη θέση κατηγορίας ΤΕ. Απόφοιτοι διετών
Παιδαγωγικών Ακαδημιών χωρίς εξομοίωση πτυχίου δεν δύνανται να
μεταταχθούν σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.
13. Μόνο για τους επιλεγέντες υπαλλήλους που δεν είναι εκπαιδευτικοί, βεβαίωση
μισθοδοσίας του τελευταίου μηνός, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι
εργοδοτικές εισφορές ανά κατηγορία δαπάνης.
Παρακαλούμε για την, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
από πλευράς σας και αποστολή των σχετικών πρακτικών και εγγράφων στην υπηρεσία
μας, έως τις 26 Ιουλίου.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΠΔΕ Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr dipeaath@sch.gr
ΔΙΠΕ Β΄ Αθήνας: mail@dipe-v-ath.att.sch.gr
ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr
ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας: mail@dipe-d-athin.att.sch.gr
ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής: mail@dipe-anatol.att.sch.gr
ΔΙΠΕ Πειραιά: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας: mail@dide-a-ath.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας: mail@dide-v-ath.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας: protokollo@cdseda.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας: mail@dide-d-ath.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής: mail@dide-anatol.att.sch.gr
ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής: dytimail@sch.gr
ΔΙΔΕ Πειραιά: mail@dide-peiraia.att.sch.gr
ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου: mail@vaigaiou.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Λέσβου: mail@dipe.les.sch.gr
ΔΙΠΕ Σάμου: mail@dipe.sam.sch.gr
ΔΙΠΕ Χίου: mail@dipe.chi.sch.gr
ΔΙΔΕ Λέσβου: mail@dide.les.sch.gr
ΔΙΔΕ Σάμου: mail@dide.sam.sch.gr
ΔΙΔΕ Χίου: mail@dide.chi.sch.gr
ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας: mail@dipe.thesp.sch.gr
ΔΙΠΕ Πρέβεζας: mail@dipe.pre.sch.gr
ΔΙΔΕ Άρτας: mail@dide.art.sch.gr
ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας: mail@dide.thesp.sch.gr
ΔΙΔΕ Ιωαννίνων: mail@dide.ioa.sch.gr
ΔΙΔΕ Πρέβεζας: mail@dide.pre.sch.gr
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων: mail@ionion.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Ζακύνθου: mail@dipe.zak.sch.gr
ΔΙΠΕ Κέρκυρας: mail@dipe.ker.sch.gr
ΔΙΠΕ Κεφαλληνίας: mail@dipe.kef.sch.gr
ΔΙΔΕ Κέρκυρας: mail@dide.ker.sch.gr
ΔΙΔΕ Ζακύνθου: mail@dide.zak.sch.gr
ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας: mail@dide.kef.sch.gr
ΔΙΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr
ΠΔΕ Θεσσαλίας: mail@thess.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Καρδίτσας: dipekar@sch.gr
ΔΙΠΕ Λάρισας: dipelar@sch.gr
ΔΙΠΕ Τρικάλων: mail@dipe.tri.sch.gr
ΔΙΔΕ Καρδίτσας: mail@dide.kar.sch.gr
ΔΙΔΕ Μαγνησίας: mail@dide.mag.sch.gr
ΔΙΔΕ Τρικάλων: mail@dide.tri.sch.gr
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: kmakedpde@sch.gr
ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης: mail@dipe-a.thess.sch.gr
ΔΙΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
ΔΙΠΕ Κιλκίς: mail@dipe.kil.sch.gr
ΔΙΠΕ Πέλλας: : mail@dipe.pel.sch.gr
ΔΙΠΕ Πιερίας: mail@dipe.pie.sch.gr
ΔΙΠΕ Χαλκιδικής: mail@dipe.chal.sch.gr
ΔΙΔΕ Κιλκίς: mail@dide.kil.sch.gr
ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης: mail@dide-a.thess.sch.gr
ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης: mail@dide-v.thess.sch.gr
ΔΙΔΕ Πέλλας: mail@dide.pel.sch.gr
ΔΙΔΕ Πιερίας: mail@dide.pie.sch.gr
ΔΙΔΕ Χαλκιδικής: mail@dide.chal.sch.gr
ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου: mail@naigaiou.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr
ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου: mail@dipe.dod.sch.gr
ΔΙΔΕ Κυκλάδων: mail@dide.kyk.sch.gr
ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου: mail@dide.dod.sch.gr
ΠΔΕ Κρήτης: mail@kritis.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Ηρακλείου: mail@dipe.ira.sch.gr
ΔΙΠΕ Λασιθίου: mail@dipe.las.sch.gr
ΔΙΠΕ Ρεθύμνου: mail@dipe.reth.sch.gr
ΔΙΠΕ Χανίων: mail@dipe.chan.sch.gr
ΔΙΔΕ Ηρακλείου: mail@dide.ira.sch.gr
ΔΙΔΕ Ρεθύμνου: mail@dide.reth.sch.gr
ΔΙΔΕ Χανίων: mail@dide.chan.sch.gr
ΔΙΔΕ Λασιθίου: mail@dide.las.sch.gr
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: pdede@sch.gr
ΔΙΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: mail@dipe.ait.sch.gr
ΔΙΠΕ Αχαΐας: mail@dipe.ach.sch.gr
ΔΙΠΕ Ηλείας: mail@dipe.ilei.sch.gr
ΔΙΔΕ Αιτωλοακαρνανίας: mail@dide.ait.sch.gr
ΔΙΔΕ Αχαΐας: mail@dide.ach.sch.gr
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

ΔΙΔΕ Ηλείας: dideilei@sch.gr
ΔΙΠΕ Αργολίδας: mail@dipe.arg.sch.gr
ΔΙΠΕ Αρκαδίας: mail@dipe.ark.sch.gr
ΔΙΠΕ Κορινθίας: mail@dipe.kor.sch.gr
ΔΙΠΕ Λακωνίας: dipelak@sch.gr
ΔΙΠΕ Μεσσηνίας: mail@dipe.mes.sch.gr
ΔΙΔΕ Αργολίδας: mail@dide.arg.sch.gr
ΔΙΔΕ Κορινθίας: mail@dide.kor.sch.gr
ΔΙΔΕ Λακωνίας: mail@dide.lak.sch.gr grammateia@dide.lak.sch.gr
ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: mail@stellad.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Βοιωτίας: mail@dipe.voi.sch.gr
ΔΙΠΕ Ευβοίας: mail@dipe.eyv.sch.gr
ΔΙΠΕ Φθιώτιδας: dipefth@sch.gr
ΔΙΠΕ Φωκίδας: mail@dipe.fok.sch.gr
ΔΙΔΕ Βοιωτίας: mail@dide.voi.sch.gr
ΔΙΔΕ Ευβοίας: mail@dide.eyv.sch.gr
ΔΙΔΕ Φθιώτιδας: mail@dide.fth.sch.gr
ΔΙΔΕ Φωκίδας: mail@dide.fok.sch.gr
ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: pdeamthr@sch.gr
ΔΙΠΕ Δράμας: dipdram@sch.gr
ΔΙΠΕ Έβρου: mail@dipe.evr.sch.gr
ΔΙΠΕ Καβάλας: mail@dipe.kav.sch.gr
ΔΙΠΕ Ξάνθης: mail@dipe.xan.sch.gr
ΔΙΠΕ Ροδόπης: mail@dipe.rod.sch.gr
ΔΙΔΕ Δράμας: mail@dide.dra.sch.gr
ΔΙΔΕ Έβρου: mail@dide.evr.sch.gr
ΔΙΔΕ Καβάλας: mail@dide.kav.sch.gr
ΔΙΔΕ Ξάνθης: mail@dide.xan.sch.gr
ΔΙΔΕ Ροδόπης: mail@dide.rod.sch.gr
ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας: mail@dmaked.pde.sch.gr
ΔΙΠΕ Γρεβενών: mail@dipe.gre.sch.gr
ΔΙΠΕ Καστοριάς: dipekas@sch.gr mail@dipe.kas.sch.gr
ΔΙΠΕ Φλώρινας: mail@dipe.flo.sch.gr
ΔΙΔΕ Γρεβενών: mail@dide.gre.sch.gr
ΔΙΔΕ Καστοριάς: didekas@sch.gr mail@dide.kas.sch.gr
ΔΙΔΕ Κοζάνης: mail@dide.koz.sch.gr
ΔΙΔΕ Φλώρινας: mail@dide.flo.sch.gr
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