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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 ως ακολούθως: 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης   έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας 

στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του 2014. Κατά τις μεταθέσεις 

προτιμούνται 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 ΥΠΑΙΘΠΑ ή 

συνεργαζόμενους με αυτό φορείς. 

 

Οι μετατιθέμενοι στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα 

υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής 

μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά. 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών, που μετατίθενται στα σχολεία αυτά, και για άλλες 

κατηγορίες μεταθέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν από Διαπολιτισμικό σχολείο 

σε λοιπά σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν τη σχετική 

αίτηση, δηλαδή αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, μέσω της 

οργανικής τους θέσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., μετά τη συμπλήρωση διετούς 

υπηρεσίας σε αυτό, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα. 

2. Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις 

τους Διαπολιτισμικά σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές 

οργανικές θέσεις στον κλάδο τους.  

3. Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν 

δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για 

τους υπό μετάθεση εκπαιδευτικούς. 
 


