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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςη των πινάκων των αιτουμζνων μετάθεςη εκπαιδευτικών» 
ΧΕΣ.:  

1. Ση με αριθ. πρωτ.: 190077/Ε1/6-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Μεταθζςεισ 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018». 

2. Σο με αριθ. πρωτ. 196464/Ε2/14-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Διευκρίνηςη επί 
των εγκυκλίων μεταθζςεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018». 

3. Σο με αριθ. πρωτ. 197681/Δ3/16-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Μεταθζςεισ 
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) ςε 
.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Τ. για το ςχολικό ζτοσ  2017-18». 

4. Σο με αριθ. πρωτ. 201238/Ε1/20-11-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Παράταςη 
υποβολήσ αιτήςεων μετάθεςησ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ». 

5. Σο με αριθ. πρωτ. 203643/Ε1/22-11-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: Διευκρινίςεισ για 
την υποβολή αιτήςεων μετάθεςησ και τοποθζτηςησ εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ 
Εκπαίδευςησ που υπηρετοφν ςε Πειραματικά ή Πρότυπα χολεία». 

6. Σο με αριθ. πρωτ. 203643/Ε1/22-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα «Διευκρινίςεισ για 
την υποβολή αιτήςεων μετάθεςησ και τοποθζτηςησ εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ 
Εκπαίδευςησ που υπηρετοφν ςε Πειραματικά ή Πρότυπα χολεία». 

7. Σο με αριθ. πρωτ. 208089/Ε1/28-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα «Αναπροςαρμογή 
ημερομηνιών «παραλαβήσ» των οριςτικοποιημζνων αιτήςεων μετάθεςησ, ανακοίνωςησ 
πινάκων μοριοδότηςησ και ενςτάςεων». 

  ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικών, ανακοινώνουμε τουσ πίνακεσ με τα ςτοιχεία των 
εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά ςτο ΠΤΠΕ Καβάλασ και που υπζβαλαν αίτηςη 
μετάθεςησ για τισ ακόλουθεσ κατηγορίεσ μεταθζςεων, ςφμφωνα με το με αριθμ. ζνα (1) 
ςχετικό: 

1. γενικζσ από περιοχή ςε περιοχή μετάθεςησ, 
2. ςε ΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΤ, 
3. Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. ςε ΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΤ, 
4. ςτα Πειραματικά χολεία Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ, 
5. ςτα Μειονοτικά χολεία και  



     Ανάκληςη τησ αίτηςησ μετάθεςησ μπορεί να γίνει μζςω του ηλεκτρονικοφ 
ςυςτήματοσ μζχρι και δφο (2) ημζρεσ πριν τη ςυνεδρίαςη του ΚΤΠΕ, οπότε και θα 
απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκληςησ τησ αίτηςησ ςτο ηλεκτρονικό ςφςτημα. 
 Από 07-12-17 μζχρι και 13-12-17 θα υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτo γραφείo τησ 
Διεφθυνςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Καβάλασ και θα μπορεί ςτο διάςτημα αυτό να γίνει διόρθωςη 
των ηλεκτρονικών αιτήςεων ςτην περίπτωςη δικαίωςησ από το Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ τυχόν 
υποβληθειςών ενςτάςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ.   
 
                                                                                  
                                                                                              Ο Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 

 
 
 

                                                                       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΝΣΙΚΟ 
 
 

υνημμζνοι Πίνακεσ: 
1. Πίνακασ αιτήςεων μετάθεςησ από περιοχή ςε περιοχή 2017-18 
2. Πίνακασ αιτήςεων βελτίωςησ θζςησ ή οριςτικήσ τοποθζτηςησ 2017-18 
3. Πίνακασ αιτήςεων μετάθεςησ ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ 2017-18 
4. Πίνακασ αιτήςεων μετάθεςησ από περιοχή ςε περιοχή ςε ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ 2017-18 
5. Πίνακασ αιτήςεων μετάθεςησ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2017-18 


