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Η δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο κεηάζεζεο ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπ/ζεο ξπζκίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 114163/Γ2/14-10-2004 (ΦΔΚ 1592 

Β΄ 25-10-2004) Υπνπξγηθήο Απόθαζεο σο αθνινύζσο: 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο   έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιεξώλνπλ έλα (1) έηνο ππεξεζίαο 

ζηελ θαηερόκελε νξγαληθή ζέζε, κέρξη 31 Απγνύζηνπ ηνπ 2013. Καηά ηηο κεηαζέζεηο 

πξνηηκνύληαη όζνη έρνπλ επηπιένλ ηα παξαθάησ πξνζόληα θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο: 

α) Επαρκή γνώζε ηες ξένες γλώζζας ηεο ρώξαο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ νη νπνίνη θνηηνύλ ζηα ζρνιεία απηά. Δηδηθά γηα 

ηελ κεηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα νπνία 

θνηηνύλ θαηά πιεηνςεθία Τζηγγάλνη καζεηέο, δελ απαηηείηαη γλώζε μέλεο γιώζζαο. 

β) Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο 

γιώζζαο. 

γ) Μεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 

Αγσγήο. 

δ) Μεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε επηζηήκεο ηεο αγσγήο. 

ε) Μεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 

ηνπο. 

ζη) Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε Σρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο. 

δ) Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε Τάμεηο Υπνδνρήο ή Φξνληηζηεξηαθά Τκήκαηα. 

ε) Δπαξθή γλώζε κηαο δηεζλνύο γιώζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά). 

ζ) Βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από θνξείο ηνπ ΥΠΑΙΘΠΑ ή 

ζπλεξγαδόκελνπο κε απηό θνξείο. 

 

Οη κεηαηηζέκελνη ζηα ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ δηθαίσκα 

ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο, γηα άιια ζρνιεία ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο 

κεηάζεζεο, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε δηεηνύο ππεξεζίαο ζε απηά. 

Αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, πνπ κεηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία απηά, θαη γηα άιιεο 

θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα κεηαηεζνύλ από Γηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν 

ζε ινηπά ζρνιεία ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή 

αίηεζε, δειαδή αίηεζε κεηάζεζεο από πεξηνρή ζε πεξηνρή, κέζσ ηεο 

νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ζην Κ.Υ.Σ.Π.Δ., κεηά ηε ζπκπιήξσζε δηεηνύο 

ππεξεζίαο ζε απηό, ζύκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξόκελα. 

2. Δπηζεκαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ζηα νπνία δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ θιάδν ηνπο.  

3. Οη Γηεπζύλζεηο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο δελ ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηακόξθσζε θξίζεο γηα 

ηνπο ππό κεηάζεζε εθπαηδεπηηθνύο. 
 


