
 
 

Δνημερωηικό ηων αιρεηών ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεκηάριοσ Κορδή & Βίκσς Αναγνώζηη 
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των  

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 
 

Θέκα: Υπνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ  

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 

   Τελ ψξα πνπ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δίλεη ηε κεγάιε κάρε γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

απνιχζεσλ, επηρεηξείηαη απφ ηε κεξηά ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ε ηειηθή επίζεζε γηα 

ηε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ!  Μέζα ζηα πιαίζηα απηά 

δεκνζηεχηεθε ην ΠΓ 28/28-2-14 « Μεηαζέζεηο ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». Πξφθεηηαη γηα ην ΠΓ πνπ 

επηβάιεη ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πξώηε θνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε, κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε πεξηπιαλψκελνπο θαληάξνπο! Πην αλαιπηηθά:  

 

   Σην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ νξίδεηαη φηη: «Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο εθαξκφδνληαη γηα ηε κεηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πιενλάδνπλ εμνινθιήξνπ ζηελ 

πεξηνρή κεηάζεζεο πνπ ππεξεηνχλ». Ωο πιενλάδνληεο ραξαθηεξίδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 ηνπ άξζξνπ 15, 

7 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΠΓ 50/96 θαη ησλ δχν πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξ. 14 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985. Τη νξίδνπλ ηα εδάθηα απηά: 

 Άξζξν 15 παξ. 12 ηνπ ΠΓ 50: «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζε  

ζρνιεία ηεο πξνηίκεζεο ηνπο ηνπνζεηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο 

ζηηο ππφινηπεο θελέο ζέζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο νξγαληθέο ζέζεηο, παξακέλνπλ σο ππεξάξηζκνη ζηε 

δηάζεζε ησλ ΠΥΣΓΔ θαη ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά ή δηαηίζεληαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 

ζε ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο».  

 Άξζξν 14 παξ.7ηνπ ΠΓ 50: « Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ππεξάξηζκνη κεηά ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο παξακέλνπλ ζην ζρνιείν φπνπ 

θξίζεθαλ σο ππεξάξηζκνη θαη δηαηίζεληαη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 

14 ηνπ Ν. 1556/1985. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαθνηλψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο ηα ζρνιεία ζηα νπνία ππάξρνπλ αλάγθεο θαη θαινχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε αίηεζή ηνπο, λα δειψζνπλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο φια ηα 

παξαπάλσ ζρνιεία. Ζ δηάζεζε απηψλ γίλεηαη κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο θαη ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζήο ηνπο».  

  Άξζξν 14 παξ. 14 ηνπ Ν. 1566: « Γηδαζθαιία κε κεησκέλν σξάξην δελ 

επηηξέπεηαη, εθηφο εάλ ε ζπκπιήξσζή ηνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή. Αλ 

νη δηδάζθνληεο δε ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ζην 

ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ δηαηίζεληαη κεξηθά ή νιηθά, ζε άιια ζρνιεία ηεο Γ.Δ. 

ή ζε ηκήκαηα ΠΓΣ θαζψο θαη ζε ζρνιεία ηεο Π.Δ. γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 4, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ή γεηηνληθφ δήκν ή θνηλφηεηα, κε απφθαζε ηνπ 

Ννκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΠΥΣΓΔ. Σε πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθφο 



πιενλάδεη εμ νινθιήξνπ κπνξεί λα απνζπαζηεί ζε άιιν ζρνιείν ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζε ζρνιείν άιινπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ελφο ζρνιείνπ πνπ πιενλάδνπλ ζε 

νξηζκέλν θιάδν, εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ή γηα 

άιινπο ιφγνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηδάζθνπλ καζήκαηα ζπγγελνχο 

εηδηθφηεηαο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα». 

 

   Σην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ επηρεηξείηαη ε δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ ζε « παιηνύο» θαη 

«λένπο», κέζα από κηα απαξάδεθηε από θάζε άπνςε δηάθξηζε ηεο δσδεθαεηίαο 

γηα ηελ έληαμε ζηηο ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα: « Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 12 ρξφληα ππεξεζίαο θαη πιενλάδνπλ 

εμνινθιήξνπ ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο πνπ ππεξεηνχλ θαη δελ ζπκπιεξψλνπλ ην 

60%, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζε ζρνιηθή κνλάδα ή 

ζε νκάδα ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο κε καζήκαηα ηεο 

πξψηεο θαη δεχηεξεο αλάζεζεο, ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο εηδηθφηεηαο, 

ραξαθηεξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

ΠΥΣΓΔ νιηθά ππεξάξηζκνη θαη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο 

πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα ΠΥΣΓΔ αλά πεξηνρή κεηάζεζεο αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα. 

Όζνη κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο, ραξαθηεξίδνληαη νιηθά 

ππεξάξηζκνη κεηά απφ θνηλή εηζήγεζε ηνπ ΠΥΣΓΔ-ΠΥΣΠΔ».  

   Δίλαη πξνθαλέο όηη κε ηε ξύζκηζε απηή επηρεηξείηαη ε δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ κε 

ηε γλσζηή ηαθηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε». Γελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε λα 

ζπκβεί θάηη ηέηνην! Με ελόηεηα θαη αιιειεγγύε ζα ζπάζνπκε ηηο ηαθηηθέο ηνπ 

θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ κέζα ζηνλ ίδην ηνλ θιάδν! 

 

   Σην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ αλαθέξεηαη: «Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ νιηθά ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο 

επαλαθαζνξίδνπλ ηα νξγαληθά θελά αλά πεξηνρή κεηάζεζεο, αλά θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα. Ζ πξάμε επαλαθαζνξηζκνχ εθδίδεηαη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο 

πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο θαη απνζηέιιεηαη γηα αλάξηεζε ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο ίδηαο 

πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, (πίλαθεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο), νη 

πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνβάιινπλ 

δειψζεηο ζπλαίλεζεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Όζνη εθπαηδεπηηθνί δειώζνπλ όηη 

δελ ζπλαηλνύλ ζηελ ππνρξεσηηθή ηνπο κεηάζεζε θαζώο θαη όζνη δελ ππνβάιινπλ 

δήισζε, θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο ππνρξεσηηθώλ κεηαζέζεσλ παλειιαδηθήο 

εκβέιεηαο. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπλαίλεζεο, ηα 

αξκφδηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ζπληάζζνπλ πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο 

ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηηο 

κνλάδεο (εθεμήο θαη κφξηα) πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα θξηηήξηα θαη 

ηελ απνηίκεζε ηνπο. Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζηελ έδξα ησλ δηεπζχλζεσλ 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ηειεπηαία αλάξηεζε νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

έλζηαζε σο πξνο ηε κνξηνδφηεζή ηνπο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, ηα 

πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ζπληάζζνπλ ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο 



θαηάηαμεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο θαη ηνπο ππνβάιινπλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο 

θαη θχξσζε ζηνλ νηθείν πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Οη νξηζηηθνί πίλαθεο 

ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο θπξώλνληαη ην αξγόηεξν έσο 15 Ινπλίνπ εθάζηνπ 

έηνπο».  

   Με ην άξζξν απηφ επηρεηξείηαη έλα ζαθήο εθβηαζκφο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: Ή 

ζπλαηλείο ζηελ ππνρξεσηηθή ζνπ κεηάζεζε ή πεγαίλεηο νπνπδήπνηε ζηελ 

Διιάδα!  Μέρξη ηηο 15 Ινπλίνπ ζα ζπληαρζνύλ νη πίλαθεο ηελ ώξα πνπ όπσο έρεη 

απνδείμεη ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα, θάζε Σεπηέκβξε, όρη κόλν 

ηνπνζεηνύληαη ζηα ζρνιεία όζνη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΥΣΓΔ, αιιά 

εκθαλίδνληαη θαη λέα θελά! Οη 14000 αλαπιεξσηέο πνπ εξγάδνληαη απηή ηε 

ζηηγκή ζηηο δνκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, απνηεινύλ κηα ηξαλή απόδεημε!   

 

   Σην άξζξν 4 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο ζε πεξηνρέο ηεο 

ίδηαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

«1. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο, νη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ππνβάιινπλ δήισζε πξνηίκεζεο ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ ησλ πεξηνρψλ 

κεηάζεζεο ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

νξγαληθά θελά θαη επηζπκνχλ λα κεηαηεζνχλ. 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) 

ζρνιεία θαη ηηο δύν (2) νκάδεο ζρνιείσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δειψλνπλ θακία 

πξνηίκεζε ινγίδεηαη φηη ζπλαηλνχλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

κεηάζεζεο ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

2. Με βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο 

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο θαη εηζήγεζε ησλ νηθείσλ αλψηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ (Α.Π.Υ.Σ.Γ.Δ. − Α.Π.Υ.Σ.Π.Δ.). Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ ηε 

κεηάζεζή ηνπο ζηε ίδηα ζέζε ηζνβαζκνχλ, πξνεγείηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί 

ηε κεηάζεζε, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,  γηα ζπλππεξέηεζε ζπδχγσλ θαη γηα ιφγνπο 

εληνπηφηεηαο. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλππεξέηεζε ζπδχγσλ θαη 

ηελ εληνπηφηεηα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε. 

3. Μεηά ηηο κεηαζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο θαη εηζήγεζε ησλ νηθείσλ αλψηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ (Α.Π.Υ.Σ.Γ.Δ. −Α.Π.Υ.Σ.Π.Δ.), πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, επαλαθαζνξίδνληαη ηα νξγαληθά θελά αλά πεξηνρή 

κεηάζεζεο, αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα». 

 

   Τν άξζξν 5 αλαθέξεηαη ζηελ θαηάηαμε ζηνπο πίλαθεο ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θαη δηαδηθαζία κεηάζεζεο. Πην αλαιπηηθά:  

«1. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ παξακέλνπλ εμνινθιήξνπ ππεξάξηζκνη θαζψο θαη φζνη έρνπλ 

δειψζεη φηη δελ ζπλαηλνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή ηνπο κεηάζεζε ζε νξγαληθά θελά 

ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ ή δελ έρνπλ ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή δήισζε, κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο 

ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηηο 

κνλάδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, θαη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ 

δειψζεηο πξνηίκεζεο ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ νξγαληθά θελά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 



δειψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Οη 

πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) ζρνιεία 

θαη ηηο δχν (2) νκάδεο ζρνιείσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δειώλνπλ θακία 

πξνηίκεζε ινγίδεηαη όηη ζπλαηλνύλ ζηε κεηαθίλεζε ηνπο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο 

κεηάζεζεο. 

2. Με βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο παλειιαδηθήο 

εκβέιεηαο θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζεο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ (Κ.Υ.Σ.Γ.Δ. − Κ.Υ.Σ.Π.Δ.), νη εθπαηδεπηηθνί κεηαηίζεληαη ζε νξγαληθά 

θελά ζρνιείσλ ή νκάδσλ ζρνιείσλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο αλά ηελ επηθξάηεηα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηίζεληαη κε απηή ηε δηαδηθαζία, εμαηξνχληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ γηα ηα επφκελα πέληε έηε. 

3. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ ηε κεηάζεζε ηνπο ζηε ίδηα ζέζε ηζνβαζκνχλ, 

πξνεγείηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί ηε κεηάζεζε, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 

γηα ζπλππεξέηεζε ζπδχγσλ θαη γηα ιφγνπο εληνπηφηεηαο. Σηηο θελέο ζέζεηο όπνπ 

θαλείο εθπαηδεπηηθόο δελ επηζπκεί λα κεηαηεζεί, κεηαηίζεληαη νη εμ' νινθιήξνπ 

ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεσγξαθηθά θαη ζπγθνηλσληαθά πιεζηέζηεξεο 

πεξηνρήο κεηάζεζεο θαη κεηαμύ απηώλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηνρέο ίζεο απόζηαζεο 

από ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη νη θελέο ζέζεηο, πξνηάζζνληαη όζνη βξίζθνληαη 

ζε ρακειόηεξε ζέζε ζηνλ νηθείν πίλαθα ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο παλειιαδηθήο 

εκβέιεηαο». 

   Με ην άξζξν απηό μεθαζαξίδεηαη όηη αθόκε θαη λα ζπλαηλέζεηο ζηελ 

ππνρξεσηηθή κεηάζεζε αιιά εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θελά π.ρ. ζηηο Κπθιάδεο 

ή ηα Γσδεθάλεζα, νη πξνηηκήζεηο ζνπ πάλε πεξίπαην, ηδηαίηεξα αλ είζαη ρακειά 

ζηνλ πίλαθα ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο!  

 

   Τέινο κε ην άξζξν 6 θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη κνλάδεο θαηάηαμεο νιηθά 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο πίλαθεο ππνρξεσηηθήο κεηάζεζεο. Δηδηθφηεξα:  

«1. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ νιηθά ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο πίλαθεο 

ππνρξεσηηθψλ κεηαζέζεσλ εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ε απνηίκεζε ηνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α), γ) θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 

3, 4, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 16 π.δ. 50/1996, θαζψο θαη ζην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3848/2010.  

Τη νξίδνπλ ηα εδάθηα απηά:  

 Άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 50: Κξηηήξηα γηα κεηαζέζεηο  

α) ε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 

γ) νη νηθνγελεηαθνί ιφγνη 

δ) νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

 Άξζξν 16 παξ.3: « Ωο ζπλνιηθή ππεξεζία ιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο ζηα ζρνιεία ή ζρνιέο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  Ωο ρξφλνο πξαγκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ζεσξείηαη:  

α) Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ κέρξη 31 Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο θαηά ην 

νπνίν δηελεξγνχληαη νη κεηαζέζεηο, εθφζνλ  αλέιαβαλ ππεξεζία εληφο ηνπ 

κελφο Σεπηεκβξίνπ. Γηα φζνπο αλέιαβαλ ππεξεζία κεηά ηελ 30ή  

Σεπηεκβξίνπ ε ζπλνιηθή ππεξεζία ηνπο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάιεςεο ππεξεζίαο.  

β) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ε 

ππεξεζία ζε μέλα ζρνιεία ζηα νπνία δίδαμαλ ζε ηάμεηο ή ηκήκα ειιελνπαίδσλ 

θαζψο θαη ε ππεξεζία ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ εθφζνλ ζε θάζε 



πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε γηα κηζζνινγηθή εμέιημε θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο.  

γ) Ο ρξφλνο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ππεξέηεζαλ ζηε δεκφζηα ή ηδησηηθή Α/ζκηα 

ή Β/ζκηα εθπαίδεπζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

δ) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξζεθε ζην δεκφζην κε 

σξηαία αληηκηζζία. Ο ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη κε θιάζκα πνπ έρεη 

αξηζκεηή ηηο πξνζθεξζείζεο ψξεο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαη 

παξνλνκαζηή ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν 

ππνινγηζκνχ ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο.  

ε) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηηο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ απηφο ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα κηζζνινγηθή εμέιημε. 

 Άξζξν 16 παξ. 4: «Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεηαη ζε έηε θαη κήλεο. Φξφλνο ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ππνινγίδεηαη σο πιήξεο κήλαο, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Όπνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ 

κεηάζεζεο σο ζπλνιηθή ππεξεζία πξνθχπηεη αξηζκφο κε δεθαδηθφ κέξνο, 

δηαηεξνχληαη κφλν ηα δχν πξψηα ςεθία ηνπ. Οη κνλάδεο κεηάζεζεο απφ ηε 

ζπλνιηθή ππεξεζία πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληειεζηή δχν (2) γηα θάζε ρξφλν 

ππεξεζίαο.  

 Άξζξν 16 παξ. 7 & 8: «Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο 

ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

α) Οη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο κεηάζεζεο. Ίδην 

αξηζκφ κνλάδσλ ιακβάλνπλ θαη νη ζε ρεξεία εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ άγακα 

αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα παηδηά (θπζηθά, ζεηά ε αλαγλσξηζκέλα).  

β) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ άγακα αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα παηδηά (θπζηθά, 

ζεηά ε αλαγλσξηζκέλα) ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ην 

πξψην παηδί, ηέζζεξηο (4) γηα ην δεχηεξν, έμη (6) γηα ην ηξίην θαη επηά (7) 

κνλάδεο γηα θάζε έλα απφ ηα ππφινηπα παηδηά. Ωο αλήιηθα ζεσξνχληαη ηα 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη σο 

ζπνπδάδνληα φζα θνηηνχλ ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο δεκφζηεο ζρνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ή έηνο ζπνπδψλ ή δελ 

θνηηνχλ γηα απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Γηα ηελ 

απφδεημε απηψλ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή ηνπ νηθείνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά πεξίπησζε.  

Ωο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ ή ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

κεηαζέζεηο.  

8. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ 

κνλάδεο κεηάζεζεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ έδξα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ φπνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηάηαμε απφ ηελ Α/ζκηα ή Β/ζκηα εθπαίδεπζε ή απφ 

ηελ εθθιεζηαζηηθή εθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο ηεο 

πιεζηέζηεξεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχζαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο κεηάηαμήο ηνπο.  

Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ην θξηηήξην απηφ ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα εμήο: 

α) Οη Σρνιηθέο Μνλάδεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηαηάζζνληαη ζε 

δέθα (10) θαηεγνξίεο, ηηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, ΣΤ, Ε, Ζ, Θ θαη Η, κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ ΔΘληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 

αξκνδίσλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε 



θαη ηε γλψκε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ απηψλ νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα 

πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα (i) ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο έδξαο ησλ ζρνιείσλ, (ii) ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο εθεί ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (iii) ηελ νξγαληθφηεηα (iλ) ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηελ έδξα 

ηνπ Ννκνχ, (λ) ηηο ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θαη (λi) ην πςφκεηξν. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ν Υπνπξγφο δχλαηαη λα ηάμεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ θαζψο θαη γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηηο 

δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο  νξγαλψζεηο. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο 

ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη 

χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκνδίσλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ.  

β) Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θαηαξγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ 

ηνπ Π.Γ. ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο πιεζηέζηεξεο 

ιεηηνπξγνχζαο ζρνιηθήο κνλάδαο ίδηαο βαζκίδαο.  

γ) Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ην θξηηήξην απηφ ππνινγίδνληαη κε βάζε ην 

ρξφλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα.  

δ) Ο ρξφλνο ππεξεζίαο εθθξάδεηαη ζε έηε θαη κήλεο. Φξφλνο ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ινγίδεηαη σο πιήξεο κήλαο, ελψ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε παξαιείπεηαη. Γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο ζε ζρνιεία Α, Β, 

Γ, Γ, Δ, ΣΤ, Ε, Ζ, Θ θαη Η θαηεγνξίεο ππνινγίδνληαη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 

10 κνλάδεο κεηάζεζεο αληίζηνηρα.  

ε) Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ 

ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ ζε άιιεο ππεξεζίεο, εθηφο ζρνιείσλ, ν ρξφλνο ηεο 

ππεξεζίαο ζε απηέο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζε ζρνιείν ηεο έδξαο ησλ 

ππεξεζηψλ.  

ζη) Γηα ηα κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ, εθφζνλ αλήθνπλ νξγαληθά ζε Ννκφ πνπ 

εθιέγνληαη, ησλ δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνζπψληαη 

θαη ππεξεηνχλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, 

ζηελ Κ.Υ. ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη ζηα γξαθεία Φπζηθήο Αγσγήο, ν ρξφλνο απφζπαζεο ζεσξείηαη φηη 

δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε γηα θάζε πεξίπησζε. Τν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη ζε επηκφξθσζε ή κεηεθπαίδεπζε 

θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνζπψληαη βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

απφ ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο απφζπαζήο ηνπο ζεσξείηαη φηη 

δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.  

δ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ ζε άιια ζρνιεία σο 

δηεπζπληέο ή ππνδηεπζπληέο ή ππεχζπλνη ηνκέσλ Σ.Δ.Κ. ιακβάλνπλ ηηο 

κνλάδεο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία άζθεζαλ ή αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή γξαθείνπ 

εθπαίδεπζεο ιακβάλνπλ ηηο κνλάδεο ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ ππεξεζία 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

ε) Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξέηεζαλ ή 

ππεξεηνχλ παξάιιεια ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο, ιακβάλνπλ ηηο 

κνλάδεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζρνιείσλ, πνπ ππεξέηεζαλ κε βάζε ηελ 

εβδνκάδα ησλ πέληε εκεξψλ.  

ζ) Ο ρξφλνο εθπ/θψλ θαη ινηπψλ αδεηψλ κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, 

εθφζνλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζεσξείηαη πξαγκαηηθή 

ππεξεζία, ππνινγίδεηαη γηα ηε ρνξήγεζε κνλάδσλ κεηάζεζεο ζπλνιηθήο 



ππεξεζίαο. Ο ρξφλνο πνπ αθνξά αλαξξσηηθέο άδεηεο κε ή ρσξίο απνδνρέο 

(άξζξα 108-113 Υ.Κ. Π.Γ. 611 / 75), άδεηεο θχεζεο θαη ινρείαο θαη 

θπνθνξίαο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εθηφο εάλ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο o εθπαηδεπηηθφο είρε απνζπαζηεί 

ζε άιιν ζρνιείν νπφηε ιακβάλεη ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην 

νπνίν απνζπάζηεθε. Ο ρξφλνο άδεηαο εθπ/θήο κε απνδνρέο ζεσξείηαη φηη 

δηαλχζεθε ζε ζρνιείν Α΄ θαηεγνξίαο.  

η) Ο ρξφλνο απφζπαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο θαη ηεο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ ζεσξείηαη 

φηη δηαλχζεθε ζε ζρνιεία Α΄ θαηεγνξίαο γηα ηελ Δπξψπε, ηεο Β΄ θαηεγνξίαο 

γηα ηελ Ακεξηθή θαη ηεο Γ' θαηεγνξίαο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο.  

ηα) Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί δηαδνρηθά ζε ζρνιεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, 

ν ρξφλνο ινγίδεηαη εληαίνο.  

 Άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Ν. 3848: «Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ηε ζπλνιηθή 

ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 50/1996, πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληειεζηή δπφκηζη 

γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο. Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα εληνπηφηεηα, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο, 

νξίδνληαη ζε ηέζζεξηο».  

 Άξζξν 31 παξ. 2 ηνπ Ν. 3848: «  Σε θάζε πεξίπησζε απφζπαζεο σο κνλάδεο 

κεηάζεζεο ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο. Πξνθεηκέλνπ γηα απφζπαζε ζε άιιε 

ππεξεζία, θνξέα ή λνκηθφ πξφζσπν ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ 

πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα. Καη’ εμαίξεζε σο κνλάδεο κεηάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνζπψληαη ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Δθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα θαη επηπιένλ δχν 

κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο. Ζ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 50/1996, θαζψο θαη θάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη».  

Σηνπο πίλαθεο ππνρξεσηηθώλ κεηαζέζεσλ δελ θαηαηάζζνληαη: 
α) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ π.δ. 50/1996 θαη 

β) ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 

3848/2010 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Πην αλαιπηηθά:  

 Άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 50 : «  Δηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο  

1. Καηά ηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ 

κεηαηίζεληαη ή ηνπνζεηνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζπγθξηλφκελνη κφλν 

κεηαμχ ηνπο :  

α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παηδηά ηα νπνία ρξεηάδνληαη εηδηθή 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ή εθπαίδεπζε θαη είλαη ηπθιά, θσθά ή βαξήθνα, 

απηηζηηθά, ζπαζηηθά ή πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, πνπ ρξήδεη 

κεηαγγίζεσλ αίκαηνο, ιεπραηκία, αηκνξξνθηιία. Φξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

ζε ζηάδην αηκνθάζαξζεο, AIDS, ζχλδξνκν DOWN θαη ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο ηεηξαπιεγηθήο ή παξαπιεγηθήο κνξθήο θαξθίλν ζε κεηαζηαηηθφ 

ζηάδην θαη λφζν ηνπ Grohn. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ιφγσλ απηψλ απαηηείηαη 

βεβαίσζε Β/ζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζα εθηίζεηαη θαη ην 

ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο.  

β) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηέζζεξα ή πεξηζζφηεξα άγακα παηδηά, ηα νπνία 

δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σην ζχλνιν ησλ 

παηδηψλ ππνινγίδνληαη θαη φζα θνηηνχλ ζε αλψηαηεο ή αλψηεξεο δεκφζηεο 



ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ή 

έηνο ζπνπδψλ ή δελ θνηηνχλ γηα απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ. Ωο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ ή 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ζεσξείηαη ε 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

κεηαζέζεηο.  

γ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνί ηνπο πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή 

αλαηκία πνπ ρξήδεη κεηαγγίζεσλ αίκαηνο, ιεπραηκία, αηκνξξνθηιία, ρξφληα 

λεθξηθή αλεπάξθεηα ζε ζηάδην αηκνθάζαξζεο, AIDS θαη ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο ηεηξαπιεγηθήο ή παξαπιεγηθήο κνξθήο θαξθίλν ζε κεηαζηαηηθφ 

ζηάδην θαη λφζν ηνπ Grohn. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ιφγσλ απηψλ απαηηείηαη 

βεβαίσζε Β/ζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζα εθηίζεηαη θαη ην 

ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο».  

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Δίλαη πξνθαλέο πιένλ όηη κεηά ηηο απνιύζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο 22 Μάξηε, 

ην επόκελν βήκα ζα είλαη ε θαηαζθεπή ρηιηάδσλ «πιενλαδόλησλ» εθπαηδεπηηθώλ 
κέζα απφ φια ηα κέηξα θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα: 

1. Σπγρσλεχζεηο-θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μφλν γηα ην 2014 ν 

πξνυπνινγηζκφο κηιά γηα 1676! 

2. Σπκπηχμεηο ηκεκάησλ κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. 

3. Καηάξγεζε ή ππνβάζκηζε καζεκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δνκψλ. 

4. Νέα (;) αχμεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

5. Τέινο είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαηεζεί θαη ε ηξνπνινγία πνπ αιιάδεη ην 

θαζεζηψο νξγαληθφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

   Η εθαξκνγή όισλ απηώλ ησλ κέηξσλ πξνδηαγξάθεη ηε δεκηνπξγία ρηιηάδσλ 

πιενλαδόλησλ, ηελ θαηάξγεζε νξγαληθώλ ζέζεσλ θαη πξνεηνηκάδεη ηε λέα            

«δεμακελή θηλεηηθόηεηαο» γηα ην επόκελν δηάζηεκα. Όπσο απνδείρηεθε θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο, ε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ έρεη δξακαηηθέο επηπηώζεηο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Τν εθπαηδεπηηθό θίλεκα νθείιεη λα νξγαλώζεη αλππνρώξεηνπο αγώλεο γηα λα 

αλαηξέςνπκε απηέο ηηο θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο πνπ δηαιύνπλ όια ηα θνηλσληθά 

αγαζά!  

 

Αζήλα 2/3/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηφ ηαθη. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηφ αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΥΣΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

  

            εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 

Σσνεργαζόμενων Δκπαιδεσηικών Κινήζεων 

mailto:nekordis@yahoo.gr
mailto:nekordis@yahoo.gr
../Τα%20έγγραφά%20μου/Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/vanagnosti@gmail.com
../Τα%20έγγραφά%20μου/Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/vanagnosti@gmail.com

