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        Μαρούσι,  22-5-2020 

        Αρ. πρωτ.:   61202/Ν4 

        

             

                        Προς:  

                        Τους Προέδρους των  

             Επιτροπών Αξιολόγησης 

 του Πίνακα Αποδεκτών 

        

  
 

    

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2019»   

Σχετ. Η αριθ. πρωτ. 59947/Ν4/20-5-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦΔΧ46ΜΤΛΗ-8ΧΒ)     

 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Σχετ. : Το αριθ. πρωτ. 42879/Ν4/3-4-2020 έγγραφό μας «Ενημέρωση για αιτήσεις συμμετοχής στον 

Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2019»   

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, αφού κλήθηκε να ζητήσει από τους αιτούντες στις 

αιτήσεις των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου των τριών φορέων, να προβούν σε 

συμπληρωματική - διορθωτική αίτηση, όσον αφορά τους τρεις φορείς που τελικά πρέπει να 

επιλέξουν, επιλέγοντας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Ε.Β.Ε. και των 

Δημοσίων Βιβλιοθηκών, ώστε συνολικά το αίτημά τους να μην υπερβαίνει τους τρεις φορείς, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ολοκλήρωσε τη σχετική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας 

των συμπληρωματικών - διορθωτικών αιτήσεων.  

Σας αποστέλλουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των υπαλλήλων που τροποποίησαν τις αρχικές τους 

αιτήσεις για μετάταξη στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας για το έτος 2019, λόγω της 

υπέρβασης του ορίου των τριών φορέων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ Με στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι εξακολουθούν να επιθυμούν μετάταξη σε 

μονάδες αρμοδιότητάς σας τα αιτήματα των οποίων θα εξεταστούν από τις οικείες Επιτροπές 

Αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ Με στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι δεν επιθυμούν πλέον μετάταξη σε μονάδες 

αρμοδιότητάς σας και δεν εξετάζονται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ με στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι δεν προέβησαν σε συμπληρωματική - διορθωτική 

αίτηση προς διόρθωση της προηγούμενης όσον αφορά στους τρεις φορείς που τελικά έπρεπε να 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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επιλέξουν, των οποίων οι αιτήσεις είναι άκυρες, σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/462/6359/24-

2-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ 

ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σχετ. : Το αριθ. πρωτ. 42879/Ν4/3-4-2020 έγγραφό μας «Ενημέρωση για αιτήσεις συμμετοχής στον 

Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2019»   

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΔΙΔΑΔ 

/Φ.49K/493/7337/1-4-2020), το τελευταίο κλήθηκε να ζητήσει από τους υπαλλήλους στους 

οποίους εντοπίζεται το πρόβλημα επιλογής περισσότερων φορέων έναντι τριών, προκειμένου να 

υποβάλλουν συμπληρωματική - διορθωτική αίτηση όσον αφορά τους τρεις φορείς που τελικά 

πρέπει να επιλέξουν, ενημερώνοντάς τους ότι οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν εντός 

σύντομης αποκλειστικής προθεσμίας και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, οι αιτήσεις τους 

ενδεχομένως να κριθούν αυτοδικαίως άκυρες λόγω υπέρβασης του προβλεπομένου επιτρεπτού 

αριθμού επιλογής τριών φορέων. Τις σχετικές διορθωτικές αιτήσεις, καθώς και αυτές για τις οποίες 

οι υπάλληλοι δεν θα ανταποκριθούν, το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αποστείλει στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το τελευταίο να προβεί κεντρικά σε τροποποίηση ή ακύρωση 

των σχετικών αιτήσεων.  

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, δεν συνιστάται η αξιολόγηση των αιτήσεων που 

αφορούν και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και υπερβαίνουν τους 3 φορείς, 

καθώς οι σχετικές ενέργειες ενδεχομένως θα πάσχουν νομιμότητας. Προς αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του θέματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη, παρακαλείσθε για τη συνεργασία σας με τη 

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κινητικότητας Υπαλλήλων 

του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπηρεσία μας.  

 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Για τη διαδικασία των μετατάξεων μέσω κινητικότητας, εφαρμόζεται ο N. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο  

οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυχθείσα θέση. Συνεπώς κατά τις συνεδριάσεις των Επιτροπών, 

ανάλογα με τις θέσεις η πλήρωση των οποίων εξετάζεται, συμμετέχουν οι υπόλοιποι ορισθέντες 

Προϊστάμενοι Τμημάτων, και ο Προϊστάμενος του Τμήματος της θέσης συμβουλευτικά, χωρίς 

αποφασιστικό ρόλο. Επιπλέον μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου 

συλλόγου εργαζομένων.  

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων τους με τη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση 

αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που 

καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.  

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ' 

ανώτατο όριο.  
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Το πρακτικό επιλογής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο, να περιλαμβάνει συγκριτική 

αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυχθείσα θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο (2) 

επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν. 

 

Μετάταξη εκπαιδευτικών 

Για την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να έχει στη διάθεσή 

της:  

→ Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος εκπαιδευτικού στο οποίο να 

αναφέρονται  

α) τα τυπικά προσόντα του (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.) και τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα για τα 

οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας εκάστου αυτών,  

β) η εργασιακή εμπειρία του αιτούντος εκπαιδευτικού σε διοικητικές υπηρεσίες ως 

αποσπασμένου, ο βαθμός ανά κριτήριο αξιολόγησης στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων 

τριών ετών ή των τριών πλέον πρόσφατων (σε περίπτωση που έχει υπηρετήσει με απόσπαση σε 

διοικητικές υπηρεσίες)  

γ) αν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή εάν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 

δ) εάν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από ειδική ή γενική διάταξη νόμου και  

→ την απόφαση αποδέσμευσης από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα. 

 

Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων 

Για την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να έχει στη διάθεσή 

της από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου:  

→ Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος στο 

οποίο να αναφέρονται  

α) τα τυπικά προσόντα του (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.) και τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα για τα 

οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας εκάστου αυτών,  

β) η εργασιακή εμπειρία του αιτούντος στις οργανικές μονάδες όπου έχει υπηρετήσει, ο βαθμός 

ανά κριτήριο αξιολόγησης στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων τριών ετών ή των τριών 

πλέον πρόσφατων (σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο φορέα προέλευσης) 

γ) αν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή εάν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 

δ) εάν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από ειδική ή γενική διάταξη νόμου και  

→ Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης ότι για τη μετάταξη του υπαλλήλου καλύπτονται οι 

προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/16. 

 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών  προσόντων του αιτούντος και  το 

πρακτικό επιλογής, θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

μετάταξης. Συμπεριλαμβάνονται:   

1) Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  για τη μετάταξη 

υπαλλήλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, και τη μετάταξη υπαλλήλων των  Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών Φορέων. 

2) Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μετάταξη υπαλλήλων των 

υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο του.  
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3) Η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου 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.  

4) Η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου για τη μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού. 

 

 

 

  Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

  

  

      ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. ΠΔΕ Αττικής  mail@attik.pde.sch.gr 

2. ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 

3. ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας mail@dipe-g-athin.att.sch.gr 

4. ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας: mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 

5. ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής  mail@dipe-anatol.att.sch.gr 

6. ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής mail@dipe-dytik.att.sch.gr 

7. ΔΙΠΕ Πειραιά mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

8. ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας  mail@dide-a-ath.att.sch.gr  

9. ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας mail@dide-v-ath.att.sch.gr 

10. ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας protokollo@cdseda.att.sch.gr    

11. ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας mail@dide-d-ath.att.sch.gr 

12. ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής mail@ dide-anatol.att.sch.gr 

13. ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής dytimail@sch.gr 

14. ΔΙΔΕ  Πειραιά mail@dide-peiraia.att.sch.gr 

15. ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου mail@vaigaiou.pde.sch.gr 

16. ΔΙΠΕ Λέσβου mail@dipe.les.sch.gr 

17. ΔΙΠΕ Σάμου mail@dipe.sam.sch.gr 

18. ΔΙΠΕ Χίου mail@dipe.chi.sch.gr 

19. ΔΙΔΕ Λέσβου mail@dide.les.sch.gr 

20. ΔΙΔΕ Σάμου mail@dide.sam.sch.gr 

21. ΔΙΔΕ Χίου mail@dide.chi.sch.gr 

22. ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας mail@dipe.thesp.sch.gr 

23. ΔΙΠΕ Πρέβεζας mail@dipe.pre.sch.gr 

24. ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας mail@dide.thesp.sch.gr 

25. ΔΙΔΕ Πρέβεζας mail@dide.pre.sch.gr 

26. ΠΔΕ Ιονίων Νήσων mail@ionion.pde.sch.gr 

27. ΔΙΠΕ  Κέρκυρας mail@dipe.ker.sch.gr 

28. ΔΙΠΕ  Κεφαλληνίας  mail@dipe.kef.sch.gr   

29. ΔΙΠΕ Λευκάδας   mail@dipe.lef.sch.gr   

30. ΔΙΔΕ Κέρκυρας mail@dide.ker.sch.gr 

31. ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας   mail@dide.kef.sch.gr        

32. ΔΙΔΕ Λευκάδας  mail@dide.lef.sch.gr 

33. ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας  kmakedpde@sch.gr 

34. ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης  mail@dipe-a.thess.sch.gr  
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35. ΔΙΠΕ Ημαθίας mail@dipe.ima.sch.gr 

36. ΔΙΠΕ Κιλκίς mail@dipe.kil.sch.gr 

37. ΔΙΠΕ Πέλλας mail@dipe.pel.sch.gr 

38. ΔΙΠΕ Σερρών mail@dipe.ser.sch.gr 

39. ΔΙΠΕ Χαλκιδικής mail@dipe.chal.sch.gr 

40. ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης mail@dide-a.thess.sch.gr 

41. ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης mail@dide-v-thess.sch.gr 

42. ΔΙΔΕ Ημαθίας mail@dide.ima.sch.gr         

43. ΔΙΔΕ Κιλκίς mail@dide.kil.sch.gr 

44. ΔΙΔΕ Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr 

45. ΔΙΔΕ Σερρών mail@dide.ser.sch.gr 

46. ΔΙΔΕ Χαλκιδικής mail@dide.chal.sch.gr 

47. ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου mail@naigaiou.pde.sch.gr 

48. ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου mail@dipe.dod.sch.gr 

49. ΔΙΠΕ Κυκλάδων mail@dipe.kyk.sch.gr 

50. ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου mail@dide.dod.sch.gr 

51. ΔΙΔΕ Κυκλάδων mail@dide.kyk.sch.gr 

52. ΠΔΕ Πελοποννήσου mail@pelop.pde.sch.gr 

53. ΔΙΠΕ Αργολίδας mail@dipe.arg.sch.gr 

54. ΔΙΠΕ Λακωνίας dipelak@sch.gr 

55. ΔΙΔΕ Αργολίδας mail@dide.arg.sch.gr 

56. ΔΙΔΕ Λακωνίας mail@dide.lak.sch.gr 

57. ΔΙΔΕ Κορινθίας mail@dide.kor.sch.gr 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (Πάπυρος) 


