
Θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης για ένταξη σε ειδική 

κατηγορία μετάθεσης του έτους 2021» 
 

Η Διευθύντρια Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του αρ. 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τ.Α’/ 8-3-96) «Μεταθέσεις 

και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 

94τ.Α’/22-5-97). 

2. Τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ267/τ.Α’/20-11-2003) «Ρύθμιση 

εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του αρ.17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ258/τ.Α’/17-10-2005) «Αναδιοργάνωση 

του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις των παρ.1, 2, &3 του αρ.6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ75/τ.Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της 

οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του αρ.52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας κα Δια Βίου Μάθησης κα Εθνικού Οργανικού 

Πιστοποίησης Προσόντων κα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 

διατάξεις» που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.39 του Ν.4403/2016 

(ΦΕΚ125/τ.Α΄/7-7-2016) 

6. Τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α΄/15-07-2010)  

«Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις».  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

------------ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες :Σ. Αγαθαγγελίδου 
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr  
Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr 
 

 

Θεσσαλονίκη, 7-4-2021 
Αρ. Πρωτ.: 7164 

 
 
 
 
Προς:  
Όλες τις Σχολικές Μονάδες της 
Δ/νσης Δ.Ε.Δυτ. Θεσ/νίκης  

mailto:mail@dide-v.thess.sch.gr
http://dide-v.thess.sch.gr/


7. Τις διατάξεις του αρ.55 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ45/τ.Α΄/24-1-2020) «Εθνική Αρχή 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 

διατάξεις». 

8. Την αριθμ.149641/Ε2/03-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2020-2021». 

Κ α λ ε ί  
 

Τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις προκειμένου να 

ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του έτους 2021, να υποβάλουν, εφόσον το 

επιθυμούν, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

 γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (KEΠΑ) 

 γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής η οποία είναι ακόμα σε ισχύ 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικό Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) 

 βεβαίωση σπουδών 

 έγγραφο για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

από 7-4-2021 έως και 13-4-2021 στη Διεύθυνση Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο (mail@dide-v.thess.sch.gr), λόγω εφαρμογής των 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19.  

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει σχετική αίτηση κατά τη 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων Μετάθεσης-Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης σχολικού 

έτους 2020-2021 δε χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου. 

Προσοχή: Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης των ειδικών συνθηκών COVID-19, 

παρακαλούμε να ενημερωθούν, είτε ενυπόγραφα, είτε ηλεκτρονικά (με 

επιβεβαίωση λήψης του εγγράφου), όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κάθε 

σχολικής μονάδας.  

Η Διευθύντρια Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

               

                                                                  Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ’ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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