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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για μεταθέσεις 

ΣΧΕΤ: 200986/Ε2/09-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

 

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2015-16» καλούνται οι εκπαιδευτικοί,  στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των 

μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016,  να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης  από 09-12-2015 μέχρι 

31-12-2015  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες  κατηγορίες μεταθέσεων: 

1) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 

2) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 

3) στα Μουσικά Σχολεία 

4) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία 

5) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

6) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή (υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των 

μεταθέσεων) 

καθώς επίσης και 

7) δήλωση για οριστική τοποθέτηση για όσους βρίσκονται στη Διάθεση του  ΠΥΣΔΕ 

8) βελτίωση για όσους επιθυμούν να μετατεθούν εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ 

  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, αποκλειστικά για τις κατηγορίες: 

1) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 

7) δήλωση για οριστική τοποθέτηση για όσους βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

8) βελτίωση για όσους επιθυμούν να μετατεθούν εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ 

θα λαμβάνει τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. 

 



 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταχωρούν την αίτηση τους: 

1. Μέσω της προσωπικής τους σελίδας ενημέρωσης (personalinfo) του “Αθηνά” 

2. Στο σχολείο που υπηρετούν μέσω της εφαρμογής “Αθηνά” 

3. Στη Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας (Κηφισίας 16), 4
ος

 όροφος. 

Σε περίπτωση που κανείς από τους παραπάνω τρόπους δεν διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, η 

αίτηση μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 31/12/2015) προς 

τη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, Κηφισίας 16, Τ.Κ.:11526, Αθήνα. Τα έντυπα για τη χειρόγραφη αποστολή είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας.  

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής μπορείτε να βρείτε στο on line έντυπο 

ηλεκτρονικής αίτησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι αιτήσεις των κατηγοριών 2, 3, 4, 5, 6 θα υποβληθούν χειρόγραφα στη 

Διεύθυνση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την εγκύκλιο διαδικασίες. 

 Για τις αιτήσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) θα πρέπει να 

γίνουν τα εξής βήματα: 

1. Υποβάλλεται η αίτηση από τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά. 

2. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας μέχρι 31-12-2015 

3. Με τη λήξη της προθεσμίας (δηλαδή την 01-01-2016) εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο 

η αίτηση μέσω του “Αθηνά” παίρνοντας αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, υπογράφεται 

και προσκομίζεται άμεσα στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (υποχρέωση που αναφέρεται στην 

εγκύκλιο). 

4. Αφού καταχωρηθούν τα δεδομένα από το προσωπικό του Τμήματος της Διεύθυνσης στην 

εφαρμογή του Υπουργείου για τις μεταθέσεις (e-datacenter) εμφανίζεται η καταχωρημένη 

αίτηση σε μορφή pdf στην προσωπική σελίδα ενημέρωσης του εκπαιδευτικού 

(personalinfo), στην καρτέλα e-θυρίδα. 

5. Ελέγχονται προσεκτικά οι καταχωρήσεις της υπηρεσίας και εφόσον ο εκπαιδευτικός 

συμφωνεί, υπογράφει και προσκομίζει υποχρεωτικά στη Διεύθυνση τη δεύτερη 

εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη μέχρι 15-01-2016 για να θεωρηθεί έγκυρη και 

περαιωθείσα η διαδικασία. 

Για τις κατηγορίες 7 και 8 (Δήλωση για Οριστική τοποθέτηση ή Βελτίωση) θα πρέπει να 

γίνουν τα εξής βήματα:  

1. Υποβάλλεται η αίτηση από τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά. 

2. Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας μέχρι 31-12-2015 

3. Με τη λήξη της προθεσμίας (δηλαδή την 01-01-2016) εκτυπώνεται η  αίτηση μέσω του 

“Αθηνά” παίρνοντας αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν αποστέλλεται στη Δ.Δ.Ε. Α' 



Αθήνας αλλά διατηρείται στο αρχείο του εκπαιδευτικού ως απόδειξη υποβολής της 

αίτησης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ηλεκτρονική αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση είναι 

διαφορετική από την Αίτηση Μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Όμως, θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι όλα τα  στοιχεία εκτός των προτιμήσεων περιοχών μετάθεσης είναι κοινά και 

στις δύο αιτήσεις και τυχόν αλλαγές στη μία αίτηση επηρεάζουν και την άλλη. Ως προς τα 

επόμενα βήματα θα δοθούν οδηγίες σε μεταγενέστερο χρόνο. Σχολεία προτίμησης δηλώνονται 

αργότερα. 

  

Δικαιολογητικά: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΔΕ και για την οριστική τοποθέτηση και για τη βελτίωση θα πρέπει οπωσδήποτε να 

προσκομιστούν στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (4ος όροφος - Πρωτόκολλο) αυστηρά μέχρι το τέλος της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (31-12-2015) με προσωπική ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού 

(εγκύκλιος 200986/Ε2/09-12-2015 ΥΠΠΕΘ). Μόνο οι αναλήψεις υπηρεσίας (φετινές ή και περασμένων 

ετών, αν δεν έχουν προσκομιστεί παλιότερα) μπορούν να αποστέλλονται στα FAX: 2105226487, 

2105221573.  

Αποκλειστικά για τα δικαιολογητικά της Οικογενειακής Κατάστασης και της Εντοπιότητας 

υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία και μόνο μετά από δήλωση επιθυμίας 

του εκπαιδευτικού στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης. Προσοχή, να αναγράφεται ο σωστός 

Δήμος που είναι εγγεγραμμένος ο εκπαιδευτικός.  

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τη νέα εγκύκλιο των μεταθέσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά που δεν θα παραληφθούν εντός της προθεσμίας δε 

θα ληφθούν υπόψη.  

  

 Οι διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο είτε 

υπηρετούν είτε απουσιάζουν. 
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