
Σσναδέλφιζζες , ζσνάδελφοι 

             Με αθνξκή εξσηήκαηά ζαο, ζρεηηθά κε ηελ εγθύθιην ησλ 

κεηαζέζεσλ (3-2-2012), πνπ αθνξά ζηνπο δηνξηζζέληεο ην ζρνιηθό έηνο 

2010-2011, ζαο ελεκεξώλσ γηα ηα εμήο: 

 1.Δηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεηάζεζε ΣΩΡΑ : Από 

6/2 έσο 13/2/2012 έρνπλ κόλν όζνη δηνξίζηεθαλ ην ζρνιηθό 

έηνο 2010-11, εθόζνλ έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξώηνπ δηνξηζκνύ δύν ρξόληα. 

Προζοτή : Εάν η αίηηζη δεν ικανοποιηθεί έσοςν δικαίωμα 

ςποβολήρ και ηην επόμενη και ηη μεθεπόμενη σπονιά κ.ο.κ. Εθόζον, όμωρ, 

ικανοποιηθεί θα ππέπει να ςπηπεηήζοςν ξανά μια διεηία ζηη νέα θέζη για 

να έσοςν δικαίωμα ςποβολήρ αίηηζηρ ξανά (όπωρ ιζσύει για όλοςρ με ηο 

Ν.3848/2010). 

 2. Ο δηπιαζηαζκόο ηωλ κνξίωλ ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ρξνληά: Αθνξά 

κόλν όζνπο δηνξίζηεθαλ από ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011 θαη κεηά. 

Δθόζνλ θάπνηνο δει. δελ πάξεη κεηάζεζε ζηε δηεηία θαη παξακείλεη θαη 

ηξίην ρξόλν, ηνλ ηξίην ρξόλν ζα πάξεη δηπιάζηα κόξηα -ην ίδην θαη ηνλ 

ηέηαξην. 

π.ρ.: Αλ θάπνηνο παξακείλεη ζ’ έλα ζρνιείν πνπ έρεη 5 κόξηα 2 ρξόληα ζα 

πάξεη 5+5=10 κόξηα. Αλ παξακείλεη θαη ηξίην 5+5+10=20 κόξηα. Αλ 

παξακείλεη θαη ηέηαξην 5+5+10+10=30 κόξηα. 

Είλαη θαλεξό όηη ε ξύζκηζε απηή αδηθεί όζνπο δηνξίζηεθαλ πξηλ ην 

2010. Γη ΄απηό θαη κε αλαθνίλσζή κνπ, όηαλ ε ηξνπνινγία θαηαηέζεθε 

ζηε Βνπιή, δήηεζα λα ηζρύεη γηα όινπο αλεμαξηήησο ηνπ πόηε 

δηνξίζηεθαλ. 

 3. ε πνηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ θελά: Καλείο δελ ην γλσξίδεη από ηώξα 

αθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 50/96 νη πίλαθεο ησλ θελώλ 

νξγαληθώλ ζέζεσλ , θαηά πεξηνρή κεηάζεζεο , θαηαξηίδνληαη κέρξη 10 

Μαξηίνπ θάζε ζρνιηθνύ έηνπο. Έρνπκε δεηήζεη ζηηο θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο λα ζπλππνινγηζηνύλ , θαη’ εθηίκεζε , θαη νη παξαηηήζεηο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ κέρξη 31-8-2012, γηα λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο κεηαζέζεηο. 

 4. Πόζεο πξνηηκήζεηο κπνξνύκε λα δειώζνπκε: Σύκθσλα κε ην άξζξν 

12 ηνπ Π.Γ. 50/96 παξ. 3 ζηελ αίηεζε κπνξνύλ λα αλαγξαθνύλ , σο 

πξνηηκήζεηο, κέρξη 15 πεξηνρέο κεηάζεζεο. 

 5. Πόηε εμεηάδνληαη νη κεηαζέζεηο: Σύκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ 5 ηνπ 

Π.Γ. 50/96 ην θεληξηθό ππεξεζηαθό ζπκβνύιην (ΚΥΣΠΔ) ζπλεδξηάδεη 



κέρξη 31 Μαξηίνπ (θάζε έηνπο) θαη απνθαζίδεη γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (πνηέ ζρεδόλ κέρξη ηώξα δελ έρεη ηεξεζεί απηό ην 

ρξνλνδηάγξακκα. Πέξπζη νη κεηαζέζεηο αλαθνηλώζεθαλ ζηηο 29 ηνπ 

Απξίιε). 

 6. Αλάθιεζε αίηεζεο γηα κεηάζεζε: Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ 4 , ε 

αίηεζε γηα κεηάζεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί κέρξη ην ηέινο Γεθέκβξε 

(αθνξά όζνπο ππέβαιαλ αίηεζε ην Ννέκβξε).Μέρξη ηώξα όκσο ην 

ΚΥΣΠΔ έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο αλάθιεζεο πνπ έθηαλαλ ζην 

Σπκβνύιην κέρξη θαη ηελ παξακνλή ηεο ζπλεδξίαζήο ηνπ. 

Τέινο, επηζεκαίλσ όηη ηα θξηηήξηα ησλ κεηαζέζεσλ αλαγξάθνληαη 

ζηα Π.Γ. 50/96 ,100/97, ζην Ν.3848/2010 θαη νινθιεξσκέλα ζηελ 

εγθύθιην ησλ κεηαζέζεσλ πνπ εθδόζεθε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο. 

 


