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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                      

------- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, 
 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

------- 
 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : dipode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Κατσίρη Π. 
Τηλέφωνο : 210 3442959 
FAX                  : 210-3442299 

 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Μαρούσι,   19 /12 /2014 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 
Φ.821/3403M/207789/Η2 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 ΠΡΟΣ:  1. Διευθύνσεις A/θμιας     
                  Εκπ/σης 
              2. Διευθύνσεις  
                  Β/θμιας Εκπ/σης 
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Δ/νσεις  

Α/θμιας και Β/βάθμιας  
Εκπαίδευσης 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για τα Μειονοτικά Σχολεία  
ΣΧΕΤ.:1. Η με αριθ. Φ.8.2/11551/11.11.2014 (ΑΔΑ: Β5Ο49-ΓΣΣ) εγκύκλιος 
          2. Η με αριθ. Φ.8.2./11553/11.11.2014 (ΑΔΑ: 6ΥΜΧ9-1ΦΗ) εγκύκλιος 

  
Σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 63-68 του Ν. 4310/2014 

(ΦΕΚ 258/τ. Α’/08-12-2014), το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ) 
καταργήθηκε και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών  από άλλα μειονοτικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, καθώς και από άλλα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.  

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση στα μειονοτικά σχολεία Π.Ε.& Δ.Ε. 
υποβάλλουν αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος eData Center. Παρακαλείσθε, 
λοιπόν, να ειδοποιήσετε άμεσα τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα 
αίτηση μετάθεσης στα μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με τις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές 
εγκυκλίους να υποβάλουν εκ νέου γενική αίτηση για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όπου υπάγεται το 
μειονοτικό σχολείο προτίμησής τους μέχρι τις 23/12/2014. Εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη 
υποβάλει γενική αίτηση για την περιοχή μετάθεσης όπου εδρεύει το μειονοτικό σχολείο 
προτίμησής τους, δε χρειάζεται μα υποβάλουν εκ νέου αίτηση.  

 
Τονίζεται ότι αν οι ενδιαφερόμενοι τοποθετηθούν ή όχι στα μειονοτικά σχολεία σε 

περίπτωση που μετατεθούν στις αντίστοιχες περιοχές μετάθεσης, θα εξαρτηθεί από τα 
μόριά τους σε σύγκριση με τους λοιπούς ενδιαφερομένους.  

      
 Ο     ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

        - Γρ. Υφυπουργού κ. Γεωργαντά  
       -Γεν. Δ/νση Διοίκσησης ΠΕ & ΔΕ  
        -Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης   
         Εφαρμογών ΠΕ & ΔΕ 
      - ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ/Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού 

ΑΔΑ: Ω63Κ9-3ΧΦ
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