
 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας παραθέτουμε κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία για την υποβολή 
αιτήσεων μετάθεσης. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή βοήθεια είμαστε στη 

διάθεσή σας: 

➢ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 

23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου 

Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων 

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

➢ Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις 

οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης (μεταθέσεις εντός), χωρίς 

να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

➢ Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που:  
α)μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή, β)από σχολείο σε σχολείο της 

ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), γ)μετατάχθηκαν από βαθμίδα 
σε βαθμίδα, από κλάδο σε κλάδο από περιοχή σε περιοχή ή εντός της  
ίδιας περιοχής και δ)μετατάχθηκαν και ανακλήθηκε η μετάταξή τους, 

➢ Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική  

μονάδα  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  αίτηση  τοποθέτησης.  
➢ Αίτηση  υποβάλλουν  και  οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 

συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς 
και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία ή 

και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά  Σχολεία. 
➢ Δυνατότητα ανάκλησης: Μπορεί να γίνει  μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος  μέχρι 31-12-2021 και ώρα 15:00. 
➢ Νεογέννητα τέκνα: Μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Σε 

περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου,  ο εκπαιδευτικός θα 
αποστείλει στη Διεύθυνση οργανικής του, αίτημα προσθήκης τέκνου 
στο μητρώο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την ίδια ημέρα,  με 
υποχρέωση να υποβάλει βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση 

του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86  (75Α )́ ότι θα 
προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία.   

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


➢ Έκτακτοι λόγοι υγείας: Μέσα στην ιδία προθεσμία μπορούν να 
υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για λόγους υγείας που έχουν 
ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 31η Οκτωβρίου. 

➢ Για την υποβολή της αίτησης: Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει 
θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο  
οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα 
και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή  

να εκτυπώσει αντίγραφό της. 
➢ Η υποβολή  των  δικαιολογητικών  στις  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  θα  

γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
➢ Τα δικαιολογητικά μοριοδοτούμενων κριτηρίων μετάθεσης 

(βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.),  
πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  εντός  του  τελευταίου  τριμήνου.  

➢ Κοινοποίηση πινάκων: Στις 13-12-2021 θα γίνει ανακοίνωση των 
πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία των αιτουμένων 

μετάθεση εκπαιδευτικών. 
➢ Δυνατότητα ενστάσεων: Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα 

υποβάλλονται ενστάσεις. 

➢ Κριτήρια μεταθέσεων: 1)  η συνολική υπηρεσία  2)  η συνυπηρέτηση 

3)  οι οικογενειακοί λόγοι 4)  οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των 
σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5)  η εντοπιότητα 6) πρώτη 
προτίμηση.  

➢ Σε περίπτωση ισοβαθμίας  των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις 

από περιοχή σε περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν 
κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:  α) στη 
συνυπηρέτηση  β) στην εντοπιότητα  γ) στους οικογενειακούς λόγους  
δ) στη συνολική υπηρεσία  ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας 

των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν  στ) στην πρώτη 
προτίμηση. 

➢ Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του 

διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
➢ Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί: Υποχρεούνται να παραμείνουν στην 

περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών 
ετών (δεν μειώθηκε στο 1 έτος παρά το αίτημα του Κλάδου προς το 

ΥΠΑΙΘ). 
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