
Διευκρινίσεις για την υποβολή των Αιτήσεων Μετάθεσης για 

το Σχ.Έτος 2014-2015 
 

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν αναρτημένα στο site της ΔΔΕ Χίου και στα σχολεία. Η ΔΔΕ Χίου 

δεν θα δίνει έντυπα αιτήσεων. 

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης 

Όσοι δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους  (1 έτος έως 31 Αυγούστου του 2015), εκτός 

αν δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί με πενταετή θητεία στα ΠΠΣ. 

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. 

Όσοι βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης θέσης. 

Όσοι έχουν οργανική θέση και επιθυμούν θέση σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής, 

εκτός και αν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί σε μουσικά, 

καλλιτεχνικά κτλ. 

Χρόνος εγκυρότητας δικαιολογητικών 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πρόσφατα. 

Δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν. 
1. Συνυπηρέτηση 

Για Δημοσίους υπαλλήλους (εκτός εκπαιδευτικών) 

Βεβαίωση από την υπηρεσία τους ότι ανήκουν οργανικά σε αυτή, στην οποία να 

αναγράφεται και ο Καλλικρατικός Δήμος του τόπου εργασίας. 

Για ιδιωτικούς υπάλληλους και ελεύθερους επαγγελματίες 

Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα του/της συζύγου που να αποδεικνύει ότι 

εργάζονται τουλάχιστον επί διετίας στην ίδια επιχείρηση και είναι ασφαλισμένοι 

τουλάχιστον  τα δύο τελευταία χρόνια έως τις 30-11-2014  στον  ίδιο  ασφαλιστικό  φορέα. 

Τα  ενδιάμεσα  διαστήματα για  τα  οποίο  ο/η  σύζυγος  µπορεί  να  επιδοτείται  µε  

επίδοµα  ταµείου  ανεργίας λογίζονται  και  αυτά  στον  χρόνο  της  διετίας  εφόσον  

προκύπτουν  από  επίσηµα πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα) και εφόσον 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης υπάρχει ενεργή σύµβαση εργασίας.  

Μόνο αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν εκδίδει τέτοιες βεβαιώσεις μπορεί να υποβληθεί 

βεβαίωση εργοδότη και μηχανογραφικό δελτίο ασφάλισης. 



Προσοχή: Η συνυπηρέτηση για τους εκπαιδευτικούς που οι σύζυγοι βρίσκονται στην 

διάθεση ΠΥΣΔΕ ισχύει μόνο για αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. 

Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών, δεν δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης. 

2. Πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και πρόγραμμα σχολείου 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να την/τις προσκομίσει, επισυναπτόμενη/ες στην αίτηση ασχέτως 

αν έχει αποσταλεί από το σχολείο πράξη ανάληψης. 

Επιπλέον πρέπει να προσκομίσει και πρόγραμμα σχολείου στην περίπτωση που υπάρχει 

διαφορετική μοριοδότηση μεταξύ των διαφορετικών σχολείων τοποθέτησης. 

 

3. Οικογενειακής κατάστασης, Εντοπιότητας και Μόρια τέκνων 

Οι εκπαιδευτικοί για να αποδείξουν την οικογενειακή τους κατάσταση χρειάζεται να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την απόδειξη της 

εντοπιότητας, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται τίποτα σχετικά στο πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση εντοπιότητας από τον 

δήμο. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι δημότης από διετίας έως την 30-11-2014 για να 

πάρει τα μόρια της εντοπιότητας. 

Για τα παιδιά ημερομηνία συμπλήρωσης του 18
ου

 ή του 25
ου

 έτους θεωρείται η 31/12/2014. 

Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου/έτους φοίτησης χρειάζεται βεβαίωση του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος που να γράφει ότι το εξάμηνο φοίτησης δεν είναι το τελευταίο ή 

που να αποδεικνύει ότι δεν ο φοιτητής δεν διανύει το τελευταίο εξάμηνο την 30/11/2014. 

4. Ειδικές Κατηγορίες 

Εάν ο εκπαιδευτικός ανήκει σε μία από τις ειδικές κατηγορίες που αναγράφονται στην 

εγκύκλιο, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ΚΕΠΑ ή βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής 

επιτροπής σε ισχύ.  

5. Μουσικά-Καλλιτεχνικά 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει την οργανική 

τους θέση και έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, πίνακα και φάκελο δικαιολογητικών, ακόμη και 

αν είχαν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα σε μεταθέσεις παλαιοτέρων ετών. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία 

για τα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους. 

Σχετικά με τα κενά αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται από το site της ΔΔΕ 

Χίου. 

6. Για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους. 



Θα αποστείλουν την αίτηση με ταχυδρομείο, στην οποία θα πρέπει να αναγράψουν 

υποχρεωτικά την διεύθυνση email τους. Η αποστολή των ηλεκτρονικά καταχωρημένων 

αιτήσεων θα γίνεται από την πλευρά της ΔΔΕ Χίου με χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για εξοικονόμηση χρόνου. 

Η χειρόγραφη αίτηση θα περνιέται στο σύστημα και θα αποστέλλεται η ηλεκτρονική αίτηση 

με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπαιδευτικού. Την αίτηση θα την ελέγχει ο 

εκπαιδευτικός και θα την στέλνει υπογεγραμμένη. Αν διαπιστώσει λάθος στην καταχώριση, 

τότε θα επικοινωνεί με email με την διεύθυνση. 

Ειδικά για τους αποσπασμένους σε άλλα ΠΥΣΔΕ που υπηρετούν  σε περισσότερα  του  ενός  

σχολεία,  οφείλουν  να  συνυποβάλλουν  τις  πράξεις ανάληψης  για  καθένα  από  τα  

σχολεία  υπηρέτησης  καθώς  και  βεβαίωση (ή πρόγραμμα)  των δ/ντών  των  σχολείων  

που  να  αναφέρει  α.  ποιες  ηµέρες  την  εβδοµάδα υπηρετούν  στο  σχολείο  και  β.  σε  

ποια  κατηγορία  µοριοδότησης  ανήκει  το κάθε σχολείο. Σε περίπτωση που τα σχολεία 

απόσπασης είναι δηµοτικά ( ανήκουν στην  α/θµια  εκπ/ση)  να  αναφέρεται  και  η  

πλησιέστερη  µονάδα  Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης σε αυτά.   

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση το παρόν έγγραφο αποτελεί μια περίληψη της εγκυκλίου μεταθέσεων 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν την αντικαθιστά. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να μελετήσουν την εγκύκλιο μεταθέσεων με ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Email επικοινωνίας για τις μεταθέσεις: pysde@dide.chi.sch.gr 

 


