
 

12 Νοεμβρίου 2021 

Συνοπτικόσ οδθγόσ μετακζςεων 2021-2022 
  

 
Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 144421/Ε2/11-11-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. από 11-11-2021 ζωσ 22-11-2021 και 

ώρα 23:59, μζςω του Online Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Υποβολισ Αιτιςεων 

Μετακζςεων (https://teachers.minedu.gov.gr), κα υποβλθκοφν οι αιτιςεισ μετάκεςθσ για τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ μετακζςεων: 

 

α) γενικζσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ 

β) ςε περιοχζσ μετάκεςθσ για τθν Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 

γ) ςτα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  

δ) ςτα Μειονοτικά Σχολεία  

 

Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ μετακζςεων εκτόσ από 
τισ αμοιβαίεσ μετακζςεισ για τισ οποίεσ θ αίτθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Π.Δ.50/1996, 
υποβάλλεται μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων. 

 
Οι προχποκζςεισ και οι λόγοι μετάκεςθσ πρζπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λιγει θ προκεςμία 

υποβολισ των αιτιςεων. 
 
Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία υποβάλλονται οι αιτιςεισ οριςτικισ τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικών 

που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των ΠΥΣΠΕ (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί Γενικισ 
Εκπαίδευςθσ), κακώσ και οι αιτιςεισ βελτίωςθσ κζςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ, χωρίσ να αναγράφονται 
προτιμιςεισ ςυγκεκριμζνων ςχολείων. 

 
Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ μπορεί να γίνει μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ μζχρι 31-12-

2021 και ώρα 15.00, οπότε και κα απενεργοποιθκεί θ δυνατότθτα αυτι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα. Σε 
περίπτωςθ ανάκλθςθσ, θ αίτθςθ κεωρείται άκυρθ και δεν μπορεί να ενεργοποιθκεί ι να υποβλθκεί εκ 
νζου. 

 
Ανάκλθςθ μετάκεςθσ δεν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και επομζνωσ οι αιτιςεισ 

ανάκλθςθσ μετάκεςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
 
Για τθ κεμελίωςθ δικαιώματοσ μετάκεςθσ απαιτείται υπθρεςία ενόσ ζτουσ ςτθν κατεχόμενθ 

οργανικι κζςθ μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ. Δεν 
προςμετράται ο χρόνοσ που προκφπτει από το άκροιςμα των καλοκαιρινών διμινων κατά τα οποία οι 
αποςπώμενοι εκπαιδευτικοί επανζρχονται ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 
Οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται να παραμείνουν ςτθν περιοχι διοριςμοφ τουσ για 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ςχολικών ετών. Οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτισ 
ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του Π.Δ.50/1996, κακϊσ και όςοι ζχουν, οι ίδιοι ι 
οι ςφηυγοί τουσ, ποςοςτό αναπθρίασ 75% και άνω ανεξαρτιτωσ πακιςεωσ ι ζχουν τζκνα με αναπθρία 
67% και άνω, ανεξαρτιτωσ πακιςεωσ, μποροφν να αποςπώνται ( άρκρο 42 του ν. 4722/2020), αλλά δεν 

https://teachers.minedu.gov.gr/


κεμελιώνουν δικαίωμα μετάκεςθσ, κακϊσ θ εξαίρεςθ από τθν παραμονι ςτθν περιοχι διοριςμοφ αφορά 
ςτο δικαίωμα απόςπαςθσ και όχι μετάκεςθσ. 

 
Αίτθςθ υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν ςυμπλθρώςει πλιρεσ ζτοσ ςτθν περιοχι  τθσ 

οργανικισ τουσ κζςθσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί χωρίσ οργανικι κζςθ που υπθρετοφν με κθτεία και 
παράταςθ αυτισ ςε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Αίτθςθ υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που 
υπθρετοφν με κθτεία ςε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατζςτθ εφικτό να τοποκετθκοφν 
οριςτικά, ςφμφωνα με τθν παρ. 16 του άρκρου 19 του ν.4692/20, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 3 του 
άρκρου 94 του ν.4812/2021. Δεν υποβάλλουν αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ οι εκπαιδευτικοί που, ενϊ 
υπθρετοφςαν ςε Π.Σ. ι ΠΕΙ.Σ., μετατζκθκαν από περιοχι ςε περιοχι κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και 
επζλεξαν να παραμείνουν ςτο Π.Σ. ι ΠΕΙ.Σ. ωσ τισ 31-08-2022. 

 
Όςοι εκπαιδευτικοί τοποκετικθκαν οριςτικά, ενώ ιταν ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ ζνα και πλζον ζτθ, 

κεωρείται ότι ζχουν ιδθ υπθρετιςει το οφειλόμενο ζνα ζτοσ εντόσ του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ απαιτείται να 
υπθρετιςουν εκ νζου τθν οργανικι τουσ κζςθ. Αντίκετα, ςε περίπτωςθ βελτίωςησ θ κεμελίωςθ 
δικαιϊματοσ για μετάκεςθ προχποκζτει υπθρζτθςθ τθσ νζασ οργανικισ. 

 
Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιώςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ 

υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε νζα οργανικι κζςθ και 
επομζνωσ ΔΕΝ απαιτείται εκ νζου υπθρζτθςθ αυτισ. 

 
Ο χρόνοσ υπθρζτθςθσ των λειτουργικά υπεράρικμων εκπαιδευτικών που τοποκετοφνται για κάλυψθ 

λειτουργικοφ κενοφ κεωρείται ωσ διανυκείσ ςτθν οργανικι κζςθ. Αντικζτωσ, θ απόςπαςθ του 
εκπαιδευτικοφ εντόσ ΠΥΣΠΕ, μετά από αίτθςι του, δεν υπολογίηεται ςτον χρόνο κεμελίωςθσ 
δικαιώματοσ μετάκεςθσ. 

 

Ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηομζνων και των 
μεταταςςόμενων εκπαιδευτικών, κακώσ και ο χρόνοσ παραμονισ των εκπαιδευτικών ςτθ διάκεςθ των 
υπθρεςιακών ςυμβουλίων, για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, 
λαμβάνεται υπόψθ για τθ κεμελίωςθ του δικαιώματοσ μετάκεςθσ. 

 
Δεν απαιτείται, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Π.Δ.50/1996, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του 

Π.Δ.100/1997, χρόνοσ υπθρζτθςθσ τθσ οργανικισ κζςθσ για τθ κεμελίωςθ του δικαιώματοσ μετάκεςθσ 
για εκπαιδευτικοφσ που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ, κακώσ και ςε περίπτωςθ 
μετάκεςθσ εκπαιδευτικών από τθ Γενικι Εκπαίδευςθ ςε δομζσ Ε.Α.Ε.. 

 
Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε οργανικζσ κζςεισ δομών Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, ςτθν 

οποία μετατζκθκαν προερχόμενοι από τθ Γενικι Εκπαίδευςθ, μποροφν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 
άρκρου 48 του Ν.4415/2016, να αιτθκοφν μετάκεςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ, 
εφόςον υπθρετιςουν ςτθν οργανικι τουσ κζςθ για ζνα ζτοσ και ζχουν ςυμπλθρϊςει 2 τουλάχιςτον ζτθ 
διδακτικισ υπθρεςίασ ςτθν Ειδικι Αγωγι. 

 

Οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί ςτθν Ε.Α.Ε., προκειμζνου να μετατεκοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
γενικισ εκπαίδευςθσ οφείλουν να υπθρετιςουν ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ε.Α.Ε. για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετών, εκ των οποίων για δφο (2) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ ςτθν περιοχι 
διοριςμοφ τουσ. 

 
Οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Εκπαίδευςθσ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ, μπορεί να μετατίκενται ςε 

κενζσ οργανικζσ κζςεισ Ε.Α.Ε., εφόςον ζχουν ςυμπλθρώςει τριετι διδακτικι υπθρεςία χωρίσ να ζχουν 
υπθρετιςει απαραιτιτωσ τθν οργανικι τουσ κζςθ. 

 



Οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Εκπαίδευςθσ που μετατίκενται ςε δομζσ Ε.Α.Ε. μποροφν να αιτθκοφν 
μετάκεςθσ ςτθν γενικι εκπαίδευςθ, εφόςον ζχουν ςυμπλθρώςει διετι διδακτικι υπθρεςία ςε δομζσ 
Ε.Α.Ε. και αφοφ ζχουν απαραιτιτωσ υπθρετιςει τθν οργανικι τουσ κζςθ. 

 
Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν οργανικά ςε δομζσ τθσ Ε.Α.Ε. (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. κλπ.) και 

Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ που ηθτοφν να μετατεκοφν ςε ςχολεία Γενικισ 
εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ οφείλουν να κατακζςουν αίτθςθ μετάκεςθσ από περιοχι ςε 
περιοχι και όχι αίτθςθ βελτίωςθσ. Οι ιδθ υπθρετοφντεσ ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ζχουν 
δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ, για άλλα ςχολεία τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ, μετά τθ 
ςυμπλιρωςθ διετοφσ υπθρεςίασ ςε αυτά. 

 
Στθν εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 100094/E2/12-08-2021 «Διευκρινιςεισ ςχετικά με απόςπαςθ 

εντόσ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που διορίςτθκαν με το ΦΕΚ αρ. 
1289/Γ’/19-08-2020» αναφζρεται: «Σε ςυνζχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μασ και 
μετά από ερωτιματα των Διευκφνςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι οι 
εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που διορίςτθκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και 
αποςπϊνται κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-22 ςε άλλο ςχολείο εντόσ τθσ περιοχισ διοριςμοφ τουσ, 
κεμελιώνουν δικαίωμα μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, αλλά δεν κεμελιώνουν 
δικαίωμα βελτίωςθσ.». 

 
Στθν Ειδικι Αγωγι εξετάηονται οι παρακάτω τφποι αιτιςεων μετάκεςθσ: 
 

α) από ςχολείο Γενικισ εκπαίδευςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.ΕΚ. τθσ ίδιασ περιοχισ 
μετάκεςθσ.  
β) από ςχολείο Γενικισ εκπαίδευςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ. 
γ) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλθσ περιοχισ 
μετάκεςθσ.  
δ) από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ςε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ίδιασ ι άλλθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.  
 

Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν μετάκεςθ από Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε 
τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ υποβάλλουν αίτθςθ βελτίωςθσ. 

 
Οι μετακζςεισ πραγματοποιοφνται με τθν εξισ ςειρά: α) ςε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και ςε περιοχζσ μετάκεςθσ για 

τθν ΕΑΕ, β) ςε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, γ) από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, 
δ) αμοιβαίεσ μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι. 

 
Στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικισ Εκπαίδευςθσ & Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 2021-

2022 για τισ μετακζςεισ κα προςτεκοφν και εκείνα που κα ζχουν προκφψει από παραιτιςεισ, για 
ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ ι για οικογενειακοφσ λόγουσ, κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ, 
μζςω ΚΥΣΠΕ, με απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ. Θα προςτεκοφν, επίςθσ, τα κενά από τισ παραιτιςεισ 
που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.4777/2021, όπου αναφζρεται ότι: «Αίτηςη 
παραίτηςησ μόνιμου εκπαιδευτικοφ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ που υποβάλλεται 
από 1ησ Φεβρουαρίου μζχρι και την πρώτη εργάςιμη ημζρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημζρου 
του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτή και λφεται αυτοδικαίωσ η υπαλληλική ςχζςη ςτισ 
31 Αυγοφςτου». 
 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 


