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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ (Ι) 

με αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕ (βήμα – βήμα) για τις ΑΙΣΗΕΙ 

ΜΕΣΑΘΕΕΩΝ εντός & εκτός ΠΤΠΕ// ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΕΣΑΘΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

Ι) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΑΙΣΗΕΩΝ από ΠΤΠΕ σε ΠΤΠΕ & εντός 

ΠΤΠΕ: Οη αηηήζεηο κεηάζεζεο ππνβάιινληαη από 5  έως 22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018. 
 

ΙΙ) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ: Μέζσ ηνπ Online πζηήκαηνο 

Δηαρείξηζεο Μεηξώνπ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Μεηαζέζεσλ: 

https://teachers.minedu.gov.gr 

Η ζύλδεζε ζην ζύζηεκα γίλεηαη κε ην όνομα σπήζηη (user name) θαη ηνλ κυδικό 

ππόζβαζηρ (password) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Πανελλήνιος σολικού Γικηύος (ΠΓ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ΙΙΙ) ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΥΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ: Βασικές 

επισημάνσεις για τον τρόπο αποστολής των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

i) Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη ππώηα ππέπει να ςποβάλλεηε ηην ηλεκηπονική 

αίηηζη θαη μεηά να αποζηείλεηε με e-mail  ηα ςεθηνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά.  

Απηό απαηηείηαη λα γίλεη γηαηί πξέπεη ππώηα λα πάξεηε έναν Απιθμό Ππυηοκόλλος 

κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηε ζπλέρεηα απηό ηνλ Αξηζκ. Πξ. ζα ηνλ 

γξάςεηε ζην e-mail πνπ ζα απνζηείιεηε ζηηο Δ/λζεηο Π.Ε. πνπ έρεηε νξγαληθή ζέζε. 

ΠΡΟΟΥΗ: ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗΗ 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ε πποζυπινή αποθήκεςζη ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο δελ 

ζεσξείηαη σο νξηζηηθνπνηεκέλε ππνβνιή θαη σο εθ ηνύηνπ αηηήζεηο πνπ ζα 

Ευαγγέλου Υίλιππος  

Αιρετός Α.Π.Τ..Π.Ε. Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ 

Σηλέφωνο: 6946417476 
 

Ιωάννινα, 02/11/2018 

ΠΡΟΟΥΗ!! 

«ΕΩΣΕΡΙΚΕ» (εληός) κεηαζέζεης, βειηηώζεης – ορηζηηθές 

ηοποζεηήζεης ζηο ίδηο ΠΤΠΕ (5  έως 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018) 
Όζεο ζπλαδέιθηζζεο & όζνη ζπλάδειθνη, ελδηαθέξνληαη λα αλλάξοςν ηην οπγανική 

ηοςρ («εζσηεξηθή κεηάζεζε», βειηίσζε) κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή (ίδην ΠΤΠΕ) ή λα 

ηοποθεηηθούν οπιζηικά (αλ είλαη ζηε δηάζεζε από κεηάζεζε, κεηάηαμε, απόζπαζε ζε 

ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν) 

πξέπεη ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ, 

κέζα ζηελ ΙΓΙΑ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ( 5 έως 22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018), 

λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα αιιαγή νξγαληθήο ή νξηζηηθή ηνπνζέηεζε, συπίρ να 

αναγπάθοςν πποηιμήζειρ ζςγκεκπιμένυν ζσολείυν. 
Η δήισζε – αίηεζε κε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία ζα γίλεη αξγόηεξα, αθνύ ηα νξγαληθά θελά 

ζα πξνζδηνξηζηνύλ κεηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ. 

Αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕ για τις ΑΙΣΗΕΙ των 

ΜΕΣΑΘΕΩΝ (Γενικής Αγωγής, ΜΕΑΕ, 

κ.λπ.) με βάση την Εγκύκλιο Μεταθέσεων 

2018 – 19 
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παξακείλνπλ ζε θαηάζηαζε «πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο» δεν θα ληθθούν 

ςπότη θαη νύηε ζα γίλνπλ δεθηά αηηήκαηα νξηζηηθνπνίεζεο ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 Η οπιζηικοποίηζη ηεο αίηεζή ηνπο επέρεη ζέζε ππνγξαθήο από ηνλ αηηνύληα 

εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο ζα ιάβεη αξηζκό πξσηνθόιινπ από ην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα θαη θα ππέπει να αποθηκεύζει ή/και να εκηςπώζει ανηίγπαθό ηηρ 

ζε μοπθή pdf. 
 

ii) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο (θαη θπζηθά πξηλ 

θάλεηε νξηζηηθνπνίεζε) ζα πξέπεη ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ λα βξείηε ην πεδίν κε ηίηιν 

Παπαηηπήζειρ. Εθεί ππάξρεη έλα πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα γξάςεηε:  

«Γηα ηε Δ/λζε Π.Ε. Ιωαλλίλωλ (ή Άρηας ή Πρέβεδας ή Θεζπρωηίας ή γεληθά ηελ 

οργαληθή): Βεβαίωζε εξγαζίαο ζπδύγνπ γηα ζπλππεξέηεζε, πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, βεβαίωζε εληνπηόηεηαο» . Γεληθά, γξάθεηε όπνην 

δηθαηνινγεηηθό έρεηε θαη θαιύπηεη ηηο πξνϋπνζέζεηο κνξηνδόηεζεο. 

 

 iii) Αθνύ νξηζηηθνπνηήζεηε ηελ αίηεζε, όπσο αλαθέξεηε παξαπάλσ, ζα πάξεηε έλαλ 

Αξ. Πξσηνθόιινπ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα επηζπλάςεηε ηα ςεθηνπνηεκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Σα ςεθηνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά (όπσο πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

βεβαίωζε εληνπηόηεηαο, βεβαίωζε εξγαζίαο ζπδύγνπ γηα ζπλππεξέηεζε), ηα νπνία 

πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ενηόρ ηος ηελεςηαίος ηπιμήνος, ζα ηα ζηείιεηε ζηα e-mail 

πνπ έρνπλ αλαθνηλώζεη νη θαηά ηόπνπο Δ/λζεηο Π.Ε.  

Γηα παξάδεηγκα ΠΕΡΤΙ, ε Γ/νζη Π.Δ. Ιυαννίνυν είρε νξίζεη ην εμήο e-mail: 

mitrwodipe@sch.gr .  

Η Δ/λζε Άξηαο  ΠΕΡΤΙ είρε ην εμήο e-mail: mail@dipe.art.sch.gr, θιπ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Επηθνηλωλήζηε κε ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. ηεο νξγαληθήο ζαο γηα λα 

επηβεβαηώζεηε ζε ποηο e-mail ζα επηζπλάςεηε ηα ςεθηνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

Σα ςεθηνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά (ζε αξρείν/α pdf, κε αλάιπζε ζάξωζεο 200 ή 300 

dpi ζε αζπξόκαπξν) ηα ζηέιλεηε όλα ζηηο θαηά ηόπνπο Δ/λζεηο Π.Ε.  

 

iv) Ο ηξόπνο γπαθήρ ησλ e-mail είλαη ζπγθεθξηκέλνο (ζειίδα 5  ηεο εγθπθιίνπ): 

Θέμα: ηύπορ αίηηζηρ, απιθμόρ ππυηοκόλλος αίηηζηρ, απιθμόρ μηηπώος 

εκπαιδεςηικού  

ώμα μηνύμαηορ/κειμένος: ονομαηεπώνςμο εκπαιδεςηικού, κλάδορ/ειδικόηηηα, 

ηύπορ αίηηζηρ, απιθμόρ ππυηοκόλλος αίηηζηρ, απιθμόρ μηηπώος εκπαιδεςηικού  
π.ρ. Θέμα: Μεηάζεζε από πεξηνρή ζε πεξηνρή, 1/0500305/001.ΠΕ001/16-02-2017, 

234567  

ώμα μηνύμαηορ/κειμένος: Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, ΠΕ05, κεηάζεζε από πεξηνρή 

ζε πεξηνρή, 1/0500305/001.ΠΕ001/15-02-2017, 234567 
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1)Κάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν: https://teachers.minedu.gov.gr εκθαλίδεηαη ε ζειίδα: 

 
2) Κάλνπκε θιηθ ζην ποπηοκαλί θνπκπί ΤΝΓΔΗ θαη βάδνπκε ηνπο θσδηθνύο από 

ην Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν. 

 

3) Εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ εηθνλίδην: 

 
 

4) Αξηζηεξά ηεο ζειίδαο ππάξρεη ν ζύλδεζκνο: Αιηήζειρ μεηάθεζηρ. Κάλνληαο θιηθ 

εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην: 

 
 

5) Κάλνπκε θιηθ ζην μπλε ζύλδεζκν: +Πποζθήκη θαη εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην: 

 
Εκθαλίδνληαη πένηε διαθοπεηικά είδε αηηήζεσλ κεηάζεζεο (π.ρ. Αίηεζε γηα 

κεηάζεζε από πεξηνρή ζε πεξηνρή, Αίηεζε γηα βειηίωζε ή γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε,  

Αίηεζε γηα κεηάζεζε από πεξηνρή ζε πεξηνρή ζε ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ/ΕΕΕΕΚ, θιπ.). 

Αλάινγα ηη καο ελδηαθέξεη, θάλνπκε θιηθ ζε έλαλ από ηνπο 5 ζπλδέζκνπο. 

IV) Βήμα – Βήμα ΟΓΗΓΙΔ για ηην ηλεκηπονική ςποβολή αίηηζηρ 

μεηάθεζηρ (είηε ΔΝΣΟ είηε ΔΚΣΟ ΠΤΠΔ): 
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6) Αθού κάνοςμε κλικ ζε έλαλ από ηνπο 5 παξαπάλσ ζπλδέζκνπο, ηόηε εκθαλίδεηαη 

κηα νζόλε πνπ έρεη δηάθνξα ζηνηρεία κε πεδία, όπσο ζπλεμέηαζε αίηεζεο, εληνπηόηεηα, 

παηδηά.  

 

Απηά ηα πεδία είλαη ζηελ αξρή ανενεπγά κε ην εηθνλίδην: κε ην γκπι σπώμα θαη Υ.  

 

ε όζα από ηα παξαπάλσ πεδία έρνπκε δηθαηνινγεηηθά θάλνπκε θιηθ ζε κηα 

ζηπογγςλή μπάπα θαη ηα ενεπγοποιούμε κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε κπάξα 

ππάζινη κε έλα (ηηθ)  όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ εηθνλίδην:  

 

 
 

ημείυζη: Γηα ηα παηδηά πνπ είλαη αλήιηθα δελ ελεξγνπνηνύκε θάπνηα κπάξα. 

Τπάξρνπλ ήδε ζην Μεηξών καο θαη παίξλνπκε απηόκαηα ηε κνξηνδόηεζε. Αλ δελ 

ππάξρνπλ ζην κεηξών καο, ηόηε ζηέιλνπκε ΝΕΟ ΑΙΣΗΜΑ ζηε Δ/λζε ηεο νξγαληθήο 

καο γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα παηδηά. Μόλν γηα ηα παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζόλε: Παηδηά πνπ ζπνπδάδνπλ θάησ από 25 εηώλ 
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7) Πην θάησ ζηελ ίδηα ζειίδα ππάξρεη ην πεδίν: Διδική καηηγοπία 

 
 

8) Αθόκε πην θάησ ζηελ ίδηα ζειίδα ππάξρεη ην πεδίν κε ηίηιν Παπαηηπήζειρ: 

 
Εθεί ππάξρεη έλα πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα γξάςεηε:  

«Γηα ηε Δ/λζε Π.Ε. Ιωαλλίλωλ (ή Άρηας ή Πρέβεδας ή Θεζπρωηίας ή γεληθά ηελ 

οργαληθή): Βεβαίωζε εξγαζίαο ζπδύγνπ γηα ζπλππεξέηεζε, πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, βεβαίωζε εληνπηόηεηαο». Γεληθά, γξάθεηε όπνην 

δηθαηνινγεηηθό έρεηε θαη θαιύπηεη ηηο πξνϋπνζέζεηο κνξηνδόηεζεο. 
 
 

9) Μεηά ζπλερίδνπκε ζηελ ίδηα ζειίδα γηα ηηο αηηήζεηο ΜΟΝΟ από ΠΤΠΔ ζε 

ΠΤΠΔ όπνπ ππάξρνπλ νη Δηαζέζηκεο πξνηηκήζεηο ΟΛΩΝ ησλ πεπιοσών: 
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10) Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηελ αίηεζε θάλνπκε θιηθ πάλσ δεμηά ζην ππάζινο 

θνπκπί: Πποζυπινή αποθήκεςζη, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 
 
 

11) Πξηλ πξνβνύκε ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ 

πποζεκηικό έλεγσο πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνύκε πσο όια έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

ζσζηά: Σηνηρεία Μεηξώνπ (1) 

Κξηηήξηα Μεηάζεζεο(2) 

Μνλάδεο (3) 

Πξνηηκήζεηο (4) (Σηηο κεηαζέζεηο  εληόο ΠΥΣΠΕ ην πεδίν είλαη θελό) 

Υπεξεηήζεηο (5) 

Απηά ηα παξαπάλω (5) ζηνηρεία θαίλνληαη ζην παξαθάησ εηθνλίδην: 

 
 

 

12) Σέινο, θάλνπκε θιηθ πάλσ δεμηά ζην μυβ θνπκπί οπιζηικοποίηζη  θαη ζα 

ιάβνπκε απηόκαηα έλαλ απιθμό ππυηοκόλλος από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα πνπ ζα 

ηνλ γξάςνπκε αξγόηεξα ζην e-mail πνπ ζα απνζηείινπκε ζηε Δ/λζε Π.Ε. ηεο 

νξγαληθήο καο ζέζεο γηα ηελ απνζηνιή ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I) η ζσλοιηθή σπερεζία (2,5 κνλάδεο γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο) 

II) η ζσλσπερέηεζε (4 κνλάδεο) 

III) οι οηθογελεηαθοί ιόγοη:  ( i) έγγακνο ή ζε ρεξεία, άγακνη, δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε γνλείο 

εθπαηδεπηηθνί ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί λόκηκα ε επηκέιεηα άγακωλ αλήιηθωλ ή 

ζπνπδαδόληωλ παηδηώλ: 4 κνλάδεο,  ii) 1
ν
 παηδί: 4 κνλάδεο, iii) 2

ν
 παηδί: 4 κνλάδεο,  

iv) 3
ν
 παηδί: 6 κνλάδεο & v) γηα θάζε έλα από ηα ππόινηπα παηδηά: 7 κνλάδεο  

IV) οη ζσλζήθες δηαβίωζες ζηηο έδξεο ηωλ ζρνιείωλ όπνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνύλ 

V) η εληοπηόηεηα (4 κνλάδεο)  

VI) η πρώηε προηίκεζε (2 κνλάδεο)  
  

 

Σα 6 κριτήρια μεταθέσεων & οι μονάδες 

για τις μεταθέσεις 
 


