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ΑΜΟΙΒΑΙΔΣ ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Η Γηεύζσλζε Π.Δ. Α΄ Αζήλας, με ανακοίνωζή ηης, καλεί ηοσς/ηης εθπαηδεσηηθούς Δηδηθής 

& Γεληθής Αγωγής να σποβάλοσν, εθόζον επιθσμούν, αίηεζε ακοηβαίας κεηάζεζες, κέτρη 

θαη ηελ Παραζθεσή 10 Ιοσλίοσ, ζηο e-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr  
 

Οι αιηήζεις αμοιβαίας μεηάθεζης κπορούλ λα σποβιεζούλ κέζα ζε 15 εκέρες από ηελ 

οιοθιήρωζε ηες δηαδηθαζίας ηωλ κεηαζέζεωλ, ζύμθωνα με ηο άρζρο 15 παρ. 13 ηοσ 

Π.Γ.50/1996 και ηο άρζρο 10 ηοσ Π.Γ.50/1996, όπως ηροποποιήθηκε με ηο άρζρο 9 ηοσ 

Π.Γ.100/1997. 
 

Γηθαίωκα σποβοιής αίηεζες ακοηβαίας κεηάζεζες έτοσν οι εκπαιδεσηικοί ποσ πληρούν ηις 

παρακάηω προϋποθέζεις: 

 

1) Να ανήκοσν ζηον ίδηο θιάδο, να έτοσν ηην ίδηα εηδηθόηεηα και λα κελ έτοσλ 

ζσκπιερώζεη 25εηή πραγκαηηθή σπερεζία μέτρι ηις 31 Ασγούζηοσ ηοσ έηοσς ποσ 

πραγμαηοποιούνηαι οι μεηαθέζεις. 

 

2) Η δηαθορά ηες ζσλοιηθής εθπαηδεσηηθής σπερεζίας ηοσς να μην σπερβαίνει ηα 

δέκα έηη και 

 

3) Να έτοσλ ζσκπιερώζεη δύο τρόληα σπερεζίας μέτρι ηις 31 Ασγούζηοσ ηοσ έηοσς 

διενέργειας ηων μεηαθέζεων από ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ηοσ διοριζμού ηοσς 

ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως ως εκπαιδεσηικοί, εθ ηωλ οποίωλ ηολ έλα τρόλο 

ζηελ οργαληθή ηοσς ζέζε. 
 

Γελ δηθαηούληαη αμοιβαίας μεηάθεζης οη ταραθηερηδόκελοη ως σπεράρηζκοη (άρζρο 10 

παρ. 4 ηοσ Π.Γ.50/1996, όπως προζηέθηκε με ηο άρζρο 9 παρ. 2 ηοσ Π.Γ.100/1997), θαζώς 

θαη όζοη δελ έτοσλ ηοποζεηεζεί οργαληθά ζε ζτοιηθή κολάδα. 
 

Οι εκπαιδεσηικοί ποσ μεηαηίθενηαι αμοιβαία έτοσλ δηθαίωκα σποβοιής αίηεζες κεηάζεζες 

για ζτοιεία ηες περηοτής κεηάζεζες από ηελ οποία προήιζαλ, εθόζολ σπερεηήζοσλ γηα 

κηα ηρηεηία εθηός ηες περηοτής ασηής. 
 

Γηθαίωκα σποβοιής αίηεζες κεηάζεζες γηα ηε ζτοιηθή κολάδα ή ηην ομάδα ζτολείων 

από ηην οποία μεηαηέθηκαν έτοσν και οι εκπαιδεσηικοί, οι οποίοι μεηαηίθενηαι αμοιβαία 

εληός ηες ίδηας περηοτής κεηάζεζες, κεηά ηελ παρέιεσζε ηρηώλ εηώλ.  
 

Οι εκπαιδεσηικοί ποσ μεηαηίθενηαι αμοιβαία σπερεηούλ σποτρεωηηθά γηα έλαλ τρόλο ζηη 

θέζη ποσ ηοποθεηήθηκαν. 
 

 

Σάκης Ροσμπής 

 η. Αιρεηός Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

με ηη Δημοκραηική σνεργαζία Εκπαιδεσηικών Π.Ε. 
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