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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΓΗΓΟΣ ΜΔΤΑΤΑΞΔΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ 
 

 ύμθωνα με ηο άπθπο 64 ηος Ν.4589/2019 και ηην εγκύκλιο 50923/E2/07-05-2021 ηος Τ.ΠΑΙ.Θ. από 10-

05-2021 έυρ και 17-05-2021 ππαγμαηοποιείηαι η ςποβολή αιηήζευν μεηάηαξηρ. Οι αιηήζειρ ηων 

εκπαιδεςηικών Π.Ε. και Δ.Ε. ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ζηιρ Γ/νζειρ Ππωηοβάθμιαρ/Δεςηεποβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ (Π.Ε. & Δ.Ε.), ζηιρ οποίερ ανήκοςν οπγανικά. 
 

 Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί μποπούν να ςποβάλοςν αίηηζη για πεπιζζόηεποςρ ηος/ηηρ ενόρ/μίαρ 

κλάδος/ειδικόηηηαρ, εθόζον καηέσοςν ηον ανηίζηοισο ηίηλο ζποςδών ή/και για πεπιζζόηεπερ από μία 

πεπιοσέρ ηηρ Ππυηοβάθμιαρ/Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ. 
 

 Ανάκληζη ηηρ αίηηζηρ μεηάηαξηρ μποπεί να ςποβληθεί ηλεκηπονικά από ηοςρ/ηιρ ςποτηθίοςρ/ερ ζηιρ 

ςπηπεζίερ πος απέζηειλαν ηιρ αιηήζειρ μέσπι 31-05-2021. 
 

 Για ηη μεηάηαξη οι ενδιαθεπόμενοι/ερ θα ππέπει να έσοςν ζςμπληπώζει πένηε (5) έηη εκπαιδεςηικήρ 

ςπηπεζίαρ ζηον κλάδο πος ςπηπεηούν. 
 

 Γεν επιηπέπεηαι μεηάηαξη ςπαλλήλος ππιν παπέλθει διεηία από ηον διοπιζμό ηος. 
  

 Μεηάηαξη ςπαλλήλος ζε ανώηεπο κλάδο δεν επιηπέπεηαι ππιν από ηην ζςμπλήπυζη οκηαεηίαρ από ηο 

διοπιζμό ή από πποηγούμενη μεηάηαξη. 
 

 Αιηήζειρ πος έσοςν ςποβληθεί ππιν ηην έκδοζη ηηρ ζσεηικήρ εγκςκλίος δεν λαμβάνονηαι ςπότη. 
 

 Οι μεηαηάξειρ ππαγμαηοποιούνηαι ζε οπγανικέρ θέζειρ βάζει ηων κενών πος ανακοινώθηκαν από ηο 

Τποςπγείο Παιδείαρ (βλ. ζύνδεζμο: Οπγανικά κενά μεηαηάξευν). Σηη ΓΙ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ ηα κενά είναι: 

4 ΠΔ11-Φςζικήρ Αγυγήρ, 36 ΠΔ-60 Νηπιαγυγών, 355 ΠΔ70-Γαζκάλυν και 16 ΠΔ79.01-Μοςζικήρ. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 
  
1. Από ηην Α/θμια Δκπαίδεςζη ζε άλλοςρ κλάδοςρ: 
α. ηηρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

β. ηηρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

γ. ηων μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού Πποζυπικού (ΔΔΠ). 
 

2. Από ηη Β/θμια Δκπαίδεςζη ζε άλλοςρ κλάδοςρ:  
α. ηηρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

β. ηηρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

γ. ηων μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού (ΔΔΠ) και Διδικού Βοηθηηικού (ΔΒΠ) Πποζυπικού. 
 

3. Από ηη Γεςηεποβάθμια Δκκληζιαζηική Δκπαίδεςζη ζε κλάδοςρ:  
α. ηηρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

β. ηηρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ. 

γ. ηυν μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού (ΔΔΠ) 
 

4. Από θέζειρ μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού Πποζυπικού (ΔΔΠ) και Διδικού Βοηθηηικού  

    Πποζυπικού (ΔΒΠ) ζε άλλοςρ κλάδοςρ:  

α. μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού Πποζυπικού (ΔΔΠ) 
β. ηηρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, 

   γ. ηηρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 
 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

ηέωρ Αιπεηόρ Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αθήναρ 

με ηη Δημοκπαηική ςνεπγαζία Εκπαιδεςηικών Π.Ε. 
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