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Μαρούσι, 17/7/2019 
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ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ 
 

 

 

 

Θέμα: Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των  αιτήσεων για 
τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ). 

Σχετ: η αριθ. πρωτ. 92519/Ε4/7-6-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β) εγκύκλιος. 

 

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ) εγγράφου με θέμα: 
«Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).» σας ενημερώνουμε ότι οι 
καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονταν στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο των μεταθέσεων 
μεταβάλλονται ως εξής: 

- Ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ορίζεται η επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 17/7/2019.   

- Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ (ΠΔΕ) προβαίνουν σε 

αυστηρό έλεγχο των αιτήσεων πριν προβούν στην ηλεκτρονική «παραλαβή» τους ως τις 

22/7/2019. Κατόπιν αναρτούν προσωρινούς πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των 
αιτουμένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό 
τους προς ενημέρωση των αιτούντων, συντάσσουν δε οριστικούς πίνακες μέχρι και την Πέμπτη 
25/7/2019. 

- Οι Δ/νσεις Εκπ/σης και οι ΠΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν στοιχεία στο e-data έως 

και τη Δευτέρα 29/7/2019. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει γίνει η οριστική παραλαβή όλων των 
αιτήσεων στο σύστημα. 

- Η αποστολή των ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών που αφορούν τις αιτήσεις των ΕΕΠ-ΕΒΠ 
αρμοδιότητας σας για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ή αμφισβητούμενων προς το 
Αυτοτελές Τμήμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή 26/7/2019. 

ΑΔΑ: ΩΥ9Θ4653ΠΣ-696



 
 

- Ενστάσεις θα εξετασθούν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. μόνον εφόσον 

αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την 
ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Πρ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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