
ΑΔΑ: 457Λ9-ΦΗ0 

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία, 

Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  

Σχετ. : Η αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 

 

Σε συνέχεια της αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 εγκυκλίου «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, κ α λ ε ί τους 

εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για μεταθέσεις σε:  

 

α) Μουσικά Σχολεία 

β) Καλλιτεχνικά Σχολεία 

γ) Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

   

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΒΒΒΟΟΟΛΛΛΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΙΙΙΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μετάθεσης  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μετάθεση σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και 

σχολεία Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά από 23 ως 30 Νοεμβρίου 2011, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται 

τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.  

  
Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄ 

----- 

  

Βαθμός Προτερ 

ΕΕΕΞΞΞΑΑΑΙΙΙΡΡΡ...    ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΓΓΓΟΟΟΝΝΝ 

 

 

 

Μαρούσι,     23-11-2011               

Αρ. Πρωτ.:    134633/Δ2      

Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

e-mail  :  dprb@ypepth.gr 

  

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΠΡΟΣ : 

1. Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπ/σης 

2. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης 

 

  

Μουσικά Σχολεία: 

Α. Φραϊδάκη � 210-3442235    

Ν. Τσιαφίτσα                  � 210-3442912    

Π. Φούγιαξη  � 210-3442192   

Ε. Πλατάνα                      � 210-3442804  

Καλλιτεχνικά Σχολεία: 

Ε. Μπιγέρη � 210-3442280   

Α. Γράψα                         � 210-3442010   

Διαπολιτισμικά σχολεία: 

Η. Ζούρου                       � 210-3442276   

Τ. Μεϊμάρης                   � 210-3442250 
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Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, την καταχώριση και την παραλαβή 

αντιγράφου από τον εκπαιδευτικό ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 

εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μέρος Α’, Κεφ. Α’). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή υπέχει θέση 

δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, καθώς επίσης στη 

συμπλήρωση των προτιμήσεων, γιατί ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Αποστολή αιτήσεων στην Κ.Υ. του Υπουργείου:  

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση, η οποία θα ξεκινήσει με την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης 

των αιτήσεων, οι αιτήσεις μετάθεσης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και σχολεία Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης 

(η υπογεγραμμένη χειρόγραφη αίτηση και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά 

καταχωρισμένης αίτησης) των εκπαιδευτικών με όλα τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που τις 

συνοδεύουν, θα αποσταλούν στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. 

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

 

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΕΕΕΛΛΛΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      

–––   ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      
 

Όσον αφορά στη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και την υπηρέτηση της οργανικής θέσης 

ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 128511/Δ2/8-11-2011 εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μέρος Πρώτο, Κεφ. Β’, παρ. 1.1,  1.2, 1.3, 1.4 και 1.6), σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά σε Πειραματικό σχολείο ή σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση 

διετούς υπηρεσίας στα σχολεία αυτά. 

 

   

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΜΜΜΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31-8-2012 (Άρθρο 8 περ. Β΄ του Π.Δ.100/97, άρθρο 16 περ. Ι΄ 

του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 

(ΦΕΚ 240Α΄): 

 

α)  Έχουν υπηρετήσει  την οργανική τους θέση και 

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων σε Μουσικά σχολεία, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία αυτά, γνωστοποιούν τις 

κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

Στην αίτηση επισυνάπτονται:  

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει ότι έχουν: 1) υπηρετήσει την 

οργανική τους θέση και 2) 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που 

κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με 
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τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 50/96 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Όλα 

τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση δε 

των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας. 

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ι: Οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης και φάκελο δικαιολογητικών 

το Νοέμβριο του 2010 για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εκ 

νέου φάκελο με την αίτησή τους, παρά μόνο βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δικαιολογητικά που 

προέκυψαν μετά το Νοέμβριο του 2010.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙ: Στο εξής δεν θα επιστρέφονται δικαιολογητικά. 

 

  

 γ) Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής): 

i) Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη): 

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία 

μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών. 

ii) Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής: 

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη 

ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών. 

iii) Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων: 

Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή 

έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψήφιους αυτούς που έχουν τα 

προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής, με πενταετή τεκμηριωμένη 

ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης χορωδιακών και 

ορχηστρικών συνόλων. 

iv) Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων: 

Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα 

τουλάχιστον πέντε ετών. 

Για τις μεταθέσεις όλων των εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και πέραν αυτής την 

επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις 

μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα. 

Επίσης, καθηγητές μουσικής που διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης μετάθεσης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω. 

 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν μετάθεση μόνο για τα σχολεία στα 

οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους, 

συνεπώς, όσοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία μπορούν να μετατεθούν μόνο σε 

αυτά. 

       Άρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.7.α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄), οι εκπαιδευτικοί 

κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 και μετέπειτα με προϋπηρεσία 

30μήνου και τοποθετήθηκαν  αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, δύνανται να υποβάλουν αίτηση 

μετάθεσης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία.               

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετατεθούν σε Μουσικό Σχολείο από το έτος 2012 υποχρεούνται να 

υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για δύο (2) έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του 

Ν.3848/2010. 
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2. Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία 

στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους.  

3. Οι Διευθύνσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που 

δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς όπως 

απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, 

συμμετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων. 

4. Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης μετάθεσης εκπ/κών σε Μουσικό σχολείο, δεν θα ληφθεί υπόψη 

αίτησή τους για άλλη κατηγορία μετάθεσης. 

5. Σχετικές πληροφορίες  στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κ.Υ. του  Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (Α.Φραϊδάκη - τηλ. 210 

3442235, Ν.Τσιαφίτσα - τηλ. 210 3442912, Π.Φούγιαξη - τηλ. 210 3442192, Ε.Πλατάνα - τηλ. 

2103442804) 

 

 

 

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   
 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, σύμφωνα με το 

οποίο δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας 

Εκπ/σης που μέχρι 31-08-2012:  

 

α)  Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και 

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά σχολεία, οι Προϊστάμενοι των 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία αυτά, 

γνωστοποιούν τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης 

Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. 

 

Στην αίτηση επισυνάπτονται:  

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει ότι έχουν: 1) υπηρετήσει την 

οργανική τους θέση και 2) 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που 

κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με 

τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 50/96 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών.  

Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Στην 

περίπτωση δε των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά 

επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της 

πρώτης σελίδας. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ι: Οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης και φάκελο δικαιολογητικών 

το Νοέμβριο του 2010 για τις μεταθέσεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν 

εκ νέου φάκελο με την αίτησή τους, παρά μόνο βιογραφικό σημείωμα και τυχόν δικαιολογητικά που 

προέκυψαν μετά το Νοέμβριο του 2010.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙ: Στο εξής δεν θα επιστρέφονται δικαιολογητικά. 

 

Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων και πέραν 
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αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Καλλιτεχνικά 

Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετατεθούν σε Καλλιτεχνικό Σχολείο από το έτος 2012 υποχρεούνται να 

υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για δύο (2) έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του 

Ν.3848/2010. 

2. Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά 

σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους.  

3. Οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν 

κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως 

απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, 

συμμετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.  

4. Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης μετάθεσης εκπ/κών σε Καλλιτεχνικό σχολείο, δε θα ληφθεί 

υπόψη αίτησή τους για άλλη κατηγορία μετάθεσης. 

5. Σχετικές πληροφορίες στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (Ε.Μπιγέρη - τηλ. 210 

3442280, Α.Γράψα - τηλ. 210 3442010).       

 

 

 

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης ρυθμίζονται 

από τις διατάξεις της αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄ 25-10-2004) Υπουργικής Απόφασης η 

οποία έχει ως ακολούθως: 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  έχουν οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31-08-2012. Κατά τις 

μεταθέσεις προτιμώνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας: 

α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται 

γνώση ξένης γλώσσας. 

β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής. 

δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής. 

ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. 

στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα. 

η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). 

θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΘ ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς. 

 

2. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, οι Προϊστάμενοι 

των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία 

αυτά, γνωστοποιούν τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στο Τμήμα Γ΄ της 

Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
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3. Οι ήδη υπηρετούντες σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης μετάθεσης για άλλο σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης 

περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά. 

 

Στην αίτηση επισυνάπτονται: 

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν: 1) 

υπηρετήσει την οργανική τους θέση και 2) τουλάχιστον 2ετή υπηρεσία σε σχολείο Διαπολιτισμικής 

εκπ/σης για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν οργανικά σε αυτά 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών (οι 

ξενόγλωσσοι  θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα που κατέχουν οι υποψήφιοι και πίνακας των 

δικαιολογητικών αυτών. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση δε των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 

εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ι: Οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης και φάκελο δικαιολογητικών 

το Νοέμβριο του 2010 για τις μεταθέσεις στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δεν υποχρεούνται 

να καταθέσουν εκ νέου φάκελο με την αίτησή τους, παρά μόνο βιογραφικό σημείωμα και τυχόν 

δικαιολογητικά που προέκυψαν μετά το Νοέμβριο του 2010.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙ: Στο εξής δεν θα επιστρέφονται δικαιολογητικά. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους σχολεία 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο 

τους.  

2. Οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν 

κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως 

απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, 

συμμετοχή σε συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.  

3. Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης μετάθεσης εκπ/κών σε σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

δε θα ληφθεί υπόψη αίτησή τους για άλλη κατηγορία μετάθεσης. 

4. Σχετικές πληροφορίες στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (Η.Ζούρου - τηλ. 210 3442276, 

Τ.Μεϊμάρης - τηλ. 210 3442250)       

 

 

 
                 

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

 
          ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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Εσωτερική Διανομή:   

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού 

3. Γραφεία Υφυπουργών 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.                                                          

6. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Γ’              

7. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. 

8. Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει 

την παρούσα εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης)  

9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής. 

10. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. 

11. Γ.Ε.Π.Ο. 

12. Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (υπόψη Καλλιτεχνικών Επιτροπών Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων) 

 
 
Κοινοποίηση: 

Ο.Λ.Μ.Ε. 

 

 

 

Συνημμένα: Έξι (6) σελίδες 

 


