
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολθσ αιτθςεων για αμοιβαία μετάιεςη» 

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάκεςθ εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τισ ςχετικζσ αιτιςεισ ςτθν οικεία 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ τροποποιικθκε από το 
Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄). 
Για φζτοσ, το χρονικό διάςτημα υποβολθσ, ορίηεται από 08-04-2020 ζωσ και 22-04-2020. 

 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για αμοιβαία μετάκεςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί εφόςον ςυντρζχουν οι 
παρακάτω προχποκζςεισ του άρκρου 10 του  Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ τροποποιικθκε από 
το άρκρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄). 
α) Να ανικουν ςτον ίδιο κλάδο και να μθν ζχουν ςυμπλθρώςει 25ετι πραγματικι υπθρεςία κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ τροποποιικθκε από το Π.Δ. 100/1997 
(Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄), μζχρι 31 Αυγοφςτου 2020. 
β) Η διαφορά τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ τουσ να μθν υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ κατά τθν  
31θ Αυγοφςτου 2020. 
γ) Να ζχουν ςυμπλθρώςει μζχρι 31 Αυγοφςτου 2020 δφο (2) ζτθ υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ωσ εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων το 
ζνα ζτοσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  

 
Δεν δικαιοφνται αμοιβαίασ μετάιεςησ οι χαρακτθριηόμενοι ωσ υπεράρικμοι (άρκρο 10, παρ. 4 του Π.Δ. 
50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄), όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 9, παρ 2 του Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄), 
κακώσ και όςοι δεν κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολικι μονάδα. 
 
Για τισ αμοιβαίεσ μετακζςεισ εκπαιδευτικών από ςχολικι μονάδα ςε ςχολικι μονάδα εντόσ του 
Π.Τ..Π.Ε. Καρδίτςασ κα ακολουκιςει νζα εγκφκλιοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των μετακζςεων εντόσ  
(βελτίωςθ κζςθσ). 
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   Η αναπληρώτρια Διευιφντρια                 
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