
 

 

 

        Σάθεο Ρνπκπήο      Αζήλα, 15 Οθησβξίνπ 2022 

η. Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
 

ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε Α.Π. 126425/Ε2/14-10-2022 (βι. ζύλδεζκν 
http://takisroumpis.gr/?p=16253) από 16-10-2022 έσο 31-10-2022 θαη ώξα 15:00, κέζσ ηνπ 
Online πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Μεηξώνπ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Μεηαζέζεσλ 
(https://teachers.minedu.gov.gr), ζα ππνβιεζνύλ νη αηηήζεηο κεηάζεζεο γηα ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ: 
 

α) γεληθέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο 

β) ζε πεξηνρέο κεηάζεζεο γηα ηελ Ε.Α.Ε. θαη Κ.Ε.Δ.Α..Τ. 

γ) ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία Δηαπνιηηηζκηθήο Εθπαίδεπζεο 

δ) ζηα Μεηνλνηηθά ρνιεία 

 

Η παξαπάλσ πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη ηζρύεη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ εθηόο 
από ηηο ακνηβαίεο κεηαζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε αίηεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Δ.50/1996, 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ. 

 

Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία (16-31 Οθησβξίνπ) ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο νξηζηηθήο 
ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ΠΤΠΕ (πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί), θαζώο θαη νη αηηήζεηο βειηίσζεο ζέζεο εληόο ΠΤΠΕ, 

ρσξίο λα αλαγξάθνληαη πξνηηκήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. 

 
Αλάθιεζε ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο κέρξη 

31-12-2022, νπόηε θαη ζα απελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα απηή ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα. ε 
πεξίπησζε αλάθιεζεο, ε αίηεζε ζεσξείηαη άθπξε θαη δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή λα ππνβιεζεί 
εθ λένπ. 

 

Αλάθιεζε κεηάζεζεο δελ πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επνκέλσο νη αηηήζεηο 
αλάθιεζεο κεηάζεζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

Γηα ηα κνξηνδνηνύκελα θξηηήξηα κεηάζεζεο (βεβαηώζεηο εξγαζίαο ζπδύγσλ, ινγαξηαζκό 
αζθάιηζεο ΙΚΑ θιπ.), νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα απνζηείινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ςεθηνπνηεκέλα ζηελ αξκόδηα 
Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο, όπνπ αλήθνπλ νξγαληθά. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εθδίδνπλ, 
ειεθηξνληθά, πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη εληνπηόηεηαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 
https://www.gov.gr. Πξνζζήθε θξηηεξίσλ κεηάζεζεο κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο 
ειεθηξνληθήο αίηεζεο δελ είλαη εθηθηή. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνζηνιήο νξίδεηαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη πξνϋπνζέζεηο θαη νη ιόγνη κεηάζεζεο πξέπεη 
λα ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ αηηήζεηο γεληθώλ κεηαζέζεσλ ή βειηηώζεσλ ζέζεο ζα πξέπεη 
λα απνζηαινύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηηο 
Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ αηηήζεηο κεηάζεζεο ζηελ Εηδηθή Αγσγή, εθόζνλ αθνξνύλ ζε 
κνξηνδόηεζε θξηηεξίσλ κεηάζεζεο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηηο 
Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη εθόζνλ αθνξνύλ ζε πξνζόληα/θξηηήξηα λα 
ππνβιεζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://mydocs.minedu.gov.gr/. 
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Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο δελ ζεσξείηαη σο νξηζηηθνπνηεκέλε ππνβνιή 
θαη σο εθ ηνύηνπ αηηήζεηο πνπ ζα παξακείλνπλ ζε θαηάζηαζε «προσωρινής αποθήκεσσης» δελ ζα 
ιεθζνύλ ππόςε θαη νύηε ζα γίλνπλ δεθηά αηηήκαηα νξηζηηθνπνίεζήο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 

Η νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο επέρεη ζέζε ππνγξαθήο από ηνλ αηηνύληα εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο 
ζα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη ζα πξέπεη λα απνζεθεύζεη ή/θαη λα 

εθηππώζεη αληίγξαθό ηεο ζε κνξθή pdf.  
 

Γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο απαηηείηαη ππεξεζία ελόο έηνπο ζηελ θαηερόκελε 
νξγαληθή ζέζε κέρξη 31 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη κεηαζέζεηο. 
Δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξόλνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ θαινθαηξηλώλ δηκήλσλ θαηά ηα 
νπνία νη απνζπώκελνη εθπαηδεπηηθνί επαλέξρνληαη ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

 

Οη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ππνρξενύληαη λα παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ ηνπο 
γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζρνιηθώλ εηώλ.  
 

Οη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ ηνπο 
θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζε άιιε ζρνιηθή 
κνλάδα ηεο ίδηαο πεξηνρήο δηνξηζκνύ, ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα κεηάζεζεο.  

 
Οη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη, αθνύ ππεξέηεζαλ κε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε θαηά ην 

πξώην έηνο ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ ηνπο, ηνπνζεηήζεθαλ νξηζηηθά θαηά ην δεύηεξν έηνο θαη ζηε 
ζπλέρεηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνύ, απνζπάζηεθαλ ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ίδηαο πεξηνρήο 
δηνξηζκνύ, ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα κεηάζεζεο. 

 

Οη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Ε.Α.Ε., πξνθεηκέλνπ λα κεηαηεζνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο Γεληθήο Εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα ππεξεηήζνπλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Ε.Α.Ε. γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ, εθ ησλ νπνίσλ γηα δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά έηε ζηελ 
πεξηνρή δηνξηζκνύ ηνπο.   

 
Οη λενδηόξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Π.Δ.50/1996, θαζώο θαη όζνη έρνπλ, νη ίδηνη ή νη ζύδπγνί ηνπο, πνζνζηό αλαπεξίαο 
75% θαη άλσ αλεμαξηήησο παζήζεσο ή έρνπλ ηέθλα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, αλεμαξηήησο 
παζήζεσο, μπορούν να αποζπώνηαι ( άξζξν 42 ηνπ λ.4722/2020), αιιά δελ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα 
κεηάζεζεο, θαζώο ε εμαίξεζε από ηελ παξακνλή ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ αθνξά ζην δηθαίσκα 
απόζπαζεο θαη όρη κεηάζεζεο. 

 

Ο ρξόλνο ππεξεζίαο ζε ζέζεηο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ θαη ησλ 
κεηαηαζζόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ν ρξόλνο παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε 
δηάζεζε ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, εθόζνλ δελ νθείιεηαη ζε δηθή 
ηνπο ππαηηηόηεηα, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο. 

 
Αίηεζε ππνβάιινπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη πιήξεο έηνο ζηελ πεξηνρή  

ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο νξγαληθή ζέζε πνπ ππεξεηνύλ κε 
ζεηεία θαη παξάηαζε απηήο ζε Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ρνιεία. Αίηεζε ππνβάιινπλ, επίζεο, 
θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ κε ζεηεία ζε Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη δελ 
θαηέζηε εθηθηό λα ηνπνζεηεζνύλ νξηζηηθά, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4692/20, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.4812/2021. Ωζηόζν, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
κεηαηέζεθαλ από πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη θαηόπηλ ηνπνζεηήζεθαλ κε κνλνεηή ζεηεία ππνβάιινπλ 
θαλνληθά αίηεζε νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο. Επηζεκαίλεηαη όηη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε νξηζηηθήο 
ηνπνζέηεζεο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ, ελώ ππεξεηνύζαλ ζε Π.. ή ΠΕΙ.., κεηαηέζεθαλ από πεξηνρή ζε 
πεξηνρή θαη παξαηάζεθε ε ζεηεία ηνπο ζην Π.. ή ΠΕΙ.. έσο ηηο 31-08-2023, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 
1α ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.4954/2022. Επίζεο, δελ απαηηείηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη όζνη 
εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ζε ζρνιηθή κνλάδα ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο 
Π.. ή ΠΕΙ.., δηόηη ηνπνζεηνύληαη θαη’ απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζπγθξηλόκελνη κε ηνπο 
ππεξάξηζκνπο. Εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε Π.. ή ΠΕΙ.. κπνξνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε κεηάζεζεο από πεξηνρή ζε πεξηνρή, δελ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ 
αίηεζε ζε εηδηθνύ ηύπνπ ζρνιεία (Δηαπνιηηηζκηθά, ΜΕΑΕ) ή ζε ΚΕΔΑΤ θαη δελ έρνπλ 
δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ακνηβαίαο κεηάζεζεο ή/θαη βειηίσζεο ζέζεο. 



 

 

Όζνη εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηήζεθαλ νξηζηηθά, ελώ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ έλα θαη πιένλ 
έηε, ζεσξείηαη όηη έρνπλ ήδε ππεξεηήζεη ην νθεηιόκελν έλα έηνο εληόο ηνπ ΠΤΠΕ θαη ΔΕΝ 
απαηηείηαη λα ππεξεηήζνπλ εθ λένπ ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε βειηίσζεο ε 
ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο γηα κεηάζεζε πξνϋπνζέηεη ππεξέηεζε ηεο λέαο νξγαληθήο. 

 

Όζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα κεηάζεζεο πξηλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο 
ππεξάξηζκνη, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα απηό θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε λέα νξγαληθή ζέζε θαη 
επνκέλσο ΔΕΝ απαηηείηαη εθ λένπ ππεξέηεζε απηήο. 

 

Ο ρξόλνο ππεξέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθνύ θελνύ ζεσξείηαη σο δηαλπζείο ζηελ νξγαληθή ζέζε. Αληίζεηα, ε απόζπαζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εληόο ΠΤΠΕ, κεηά από αίηεζή ηνπ, δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ ρξόλν 
ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο. 
 

Δελ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Π.Δ.50/1996, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
7 ηνπ Π.Δ.100/1997, ρξόλνο ππεξέηεζεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο 
κεηάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο, θαζώο θαη ζε 
πεξίπησζε κεηάζεζεο εθπαηδεπηηθώλ από ηε Γεληθή Εθπαίδεπζε ζε δνκέο Ε.Α.Ε.. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο δνκώλ Εηδηθήο Αγσγήο θαη 
Εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία κεηαηέζεθαλ πξνεξρόκελνη από ηε Γεληθή Εθπαίδεπζε, κπνξνύλ, 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4415/2016, λα αηηεζνύλ κεηάζεζε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, εθόζνλ ππεξεηήζνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε γηα έλα έηνο θαη έρνπλ 
ζπκπιεξώζεη 2 ηνπιάρηζηνλ έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Εηδηθή Αγσγή. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Ε.Α.Ε. ππνβάιινπλ αίηεζε κε 
ηελ παξνύζα εγθύθιην θαη κπνξνύλ λα κεηαηίζεληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο Ε.Α.Ε., εθόζνλ 
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηξηεηή δηδαθηηθή ππεξεζία ρσξίο λα έρνπλ ππεξεηήζεη απαξαηηήησο ηελ 
νξγαληθή ηνπο ζέζε. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Εθπαίδεπζεο πνπ κεηαηίζεληαη ζε δνκέο Ε.Α.Ε. κπνξνύλ λα 
αηηεζνύλ κεηάζεζεο ζηε Γεληθή Εθπαίδεπζε, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη δηεηή δηδαθηηθή 
ππεξεζία ζε δνκέο Ε.Α.Ε. θαη αθνύ έρνπλ απαξαηηήησο ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. 
 

Οη ήδε ππεξεηνύληεο ζηα ζρνιεία Δηαπνιηηηζκηθήο Εθπαίδεπζεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 
αίηεζεο κεηάζεζεο, γηα άιια ζρνιεία ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 
δηεηνύο ππεξεζίαο ζε απηά. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ αηηήζεηο κεηάζεζεο ζηα Πεηξακαηηθά 
Δηαπνιηηηζκηθά ρνιεία θαη αθνξνύλ ζε πξνζόληα/θξηηήξηα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://mydocs.minedu.gov.gr/ αλά ηύπν αίηεζεο. Δελ απνζηέιινληαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζε κνξηνδόηεζε θξηηεξίσλ κεηάζεζεο θαζώο νη κεηαζέζεηο ζηα 
ζρνιεία απηά πξαγκαηνπνηνύληαη βάζεη πξνζόλησλ θαη όρη κνξηνδόηεζεο. 

 

ηελ Εηδηθή Αγσγή εμεηάδνληαη νη παξαθάησ ηύπνη αηηήζεσλ κεηάζεζεο: 
 

α) από ζρνιείν Γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε .Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α..Τ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ηεο ίδηαο 
πεξηνρήο κεηάζεζεο.  
β) από ζρνιείν Γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε .Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α..Τ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άιιεο πεξηνρήο 
κεηάζεζεο. 
γ) από .Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α..Τ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ζε .Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α..Τ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άιιεο 
πεξηνρήο κεηάζεζεο.  

δ) από ΚΕ.Δ.Α..Τ. ζε ΚΕ.Δ.Α..Τ. ίδηαο ή άιιεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ κεηάζεζε από .Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Σ.Ε ζε 
.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Σ.Ε ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο ππνβάιινπλ αίηεζε βειηίσζεο εληόο 
ησλ ίδησλ πξνζεζκηώλ θαη εμεηάδνληαη από ην νηθείν Τπεξεζηαθό πκβνύιην.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ νξγαληθά ζε δνκέο ηεο ΕΑΕ (.Μ.Ε.Α.Ε.-ΚΕ.Δ.Α..Τ. θιπ.) 
θαη Πεηξακαηηθά ρνιεία Δηαπνιηηηζκηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηνύλ λα 
κεηαηεζνύλ ζε ζρνιεία Γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ αίηεζε κεηάζεζεο από πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη όρη αίηεζε βειηίσζεο. 

https://mydocs.minedu.gov.gr/


 

 

Οη κεηαζέζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: α) ζε Κ.Ε.Δ.Α..Τ. θαη ζε πεξηνρέο 
κεηάζεζεο γηα ηελ ΕΑΕ, β) ζε Πεηξακαηηθά ρνιεία Δηαπνιηηηζκηθήο Εθπαίδεπζεο, γ) από πεξηνρή ζε 
πεξηνρή κεηάζεζεο, δ) ακνηβαίεο κεηαζέζεηο από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

 

Κξηηήξηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Π.Δ. 50/1996) είλαη:  
1) ε ζπλνιηθή ππεξεζία  
2) ε ζπλππεξέηεζε  
3) νη νηθνγελεηαθνί ιόγνη  
4) νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο έδξεο ησλ ζρνιείσλ όπνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνύλ  
5) ε εληνπηόηεηα  
6) πξώηε πξνηίκεζε (αθνξά ζηηο κεηαζέζεηο από πεξηνρή ζε πεξηνρή)  
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηηο κεηαζέζεηο από πεξηνρή ζε πεξηνρή, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 11 θαη 13 ηνπ Π.Δ.50/1996, πξνεγνύληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
ππεξέρνπλ θαηά θξηηήξην, εάλ απηά ζπληξέρνπλ θαη κε ηελ εμήο ζεηξά:  
α) ζηε ζπλππεξέηεζε  

β) ζηελ εληνπηόηεηα  
γ) ζηνπο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο  
δ) ζηε ζπλνιηθή ππεξεζία  
ε) ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ όπνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνύλ  
ζη) ζηελ πξώηε πξνηίκεζε 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία θαη ε 
ζεηξά δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

ηα νξγαληθά θελά γηα ηηο κεηαζέζεηο ζα πξνζηεζνύλ θαη ηα θελά από ηηο παξαηηήζεηο πνπ ζα 
ππνβιεζνύλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.4777/2021, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «Αίηηζη παραίηηζης 
μόνιμοσ εκπαιδεσηικού πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ποσ σποβάλλεηαι από 1ης 
Φεβροσαρίοσ μέτρι και ηην πρώηη εργάζιμη ημέρα μεηά ηην πάροδο ηοσ πρώηοσ δεκαημέροσ ηοσ 
Φεβροσαρίοσ θεωρείηαι όηι έτει γίνει αποδεκηή και λύεηαι ασηοδικαίως η σπαλληλική ζτέζη ζηις 
31 Ασγούζηοσ». 

 

ηα νξγαληθά θελά Γεληθήο Εθπαίδεπζεο & Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο 2022-2023 γηα 
ηηο κεηαζέζεηο ζα πξνζηεζνύλ, επίζεο, θαη εθείλα πνπ ζα έρνπλ πξνθύςεη από παξαηηήζεηο, γηα 
ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο ή γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο δηδαθηηθνύ 
έηνπο, κέζσ ΚΤΠΕ, κε απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο. 
 

Ελζηάζεηο επί ησλ κεηαζέζεσλ ζα εμεηαζζνύλ κόλνλ εθόζνλ απηέο ππνβιεζνύλ εληόο 15 
εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ησλ κεηαζέζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ γίλνληαη δεθηέο. Σα 
ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα ηηο ακνηβαίεο κεηαζέζεηο. 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 η. Αηξεηόο Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 
 

 

 

 


