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Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο  ΚΥΣΓΔ 

          Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε 

εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο  ηφλ  

Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 

 

Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 

   Γεκνζηεχηεθε ηειηθά ζηηο 15/4/2014 ε εγθχθιηνο ησλ κεηαζέζεσλ 

(αξ.πξση.59747/Γ2/15-04-2014) ζρνιηθνχ έηνπο 2013-14. Δίρε πξνεγεζεί κηα 

απίζηεπηε δηαδηθαζία κε « δηαξξνέο» γηα ζρεδηαδφκελεο αιιαγέο, πξσηνζέιηδα 

εθεκεξίδσλ, εξσηήζεηο ζηε Βνπιή θαη θπζηθά αβεβαηφηεηα γηα έλα κεγάιν θνκκάηη 

ηνπ θιάδνπ.  Ζ εγθύθιηνο ηειηθά ζηεξίδεηαη ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην. 

αο επηζεκαίλνπκε νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ:  

 

 Πνηεο θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ αθνξά ε παξνύζα εγθύθιηνο; 

Αθνξά ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ: 

α) γεληθέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο  

β) ζηα Μνπζηθά ρνιεία 

γ) ζηα Καιιηηερληθά ρνιεία 

δ) ζηα ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ε) ακνηβαίεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή.  

 

 Πόηε ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; 

α) Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη, απφ 23-04-2014 έσο 02-05-2014, ζηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. 

ζηελ αξκνδηφηεηα  ησλ νπνίσλ ππάγνληαη ηα ζρνιεία ζηα νπνία αλήθνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληθά ή έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά. Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία 

είλαη απνθιεηζηηθή θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηαζέζεσλ εθηφο απφ ηηο 

ακνηβαίεο γηα ηηο νπνίεο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ.  

β) Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ππνβάινπλ δήισζε γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη γηα 

βειηίσζε, ρσξίο λα αλαγξάθνπλ πξνηηκήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ, φζνη 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ απφ κεηάζεζε, απφζπαζε ζε ειιεληθά ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3848/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4038/2012 θαη ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 

Ν.4115/2013, νη λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηνχληαη νξηζηηθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο φπσο νξίδεηαη ζηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο.  

 

 Πόηε ππνβάιινληαη ηα δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά; 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αίηεζε εθηφο ηηο αθφινπζεο 

εμαηξέζεηο:  

α) Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη ιφγνη κεηάζεζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ 

ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα θξηηήξηα κεηάζεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ, δειαδή ζηηο 02-05-2014. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ηέθλνπ πνπ ζα 

γελλεζεί 2 Μαΐνπ, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηελ ίδηα εκέξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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καδί κε βεβαίσζε απφ ην Ννζνθνκείν γηα ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ θαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φηη ζα πξνζθνκηζηεί ε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, κφιηο 

εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

β) Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δεηνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

κεηάζεζεο γηα ιφγνπο πγείαο, αλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

εκπξφζεζκα γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζή ηνπο δηνηθεηηθή 

αξρή, αξθεί ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ νπνία ζα γίλεηαη κλεία 

ηνπ ιφγνπ ηεο κε ζπλππνβνιήο ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ηα νπνία πάλησο ν αηηψλ 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, φηαλ εθιείςεη ε αηηία πνπ θαηέζηεζε αδχλαηε ηε 

ζπλππνβνιή ηνπο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο 

ησλ κεηαζέζεσλ απφ ην αξκφδην ζπκβνχιην (παξ. 4 άξζξν 10 ηνπ Ν.2690/1999 ΦΔΚ 

45Α΄).   

ΖΜΔΗΩΖ: ρεηηθά κε ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηνπο Γηεπζπληέο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο φηη -φπνπ 

πξνβιέπεηαη απηή- πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  

 

 Πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; 

Α. Σξόπνο ππνβνιήο - Έληππα 

Όιεο νη αηηήζεηο κεηαζέζεσλ - πιελ ησλ ακνηβαίσλ - θαηαρσξίδνληαη ειεθηξνληθά 

ζην ζχζηεκα κεηαζέζεσλ e-Datacenter.  

Σα έληππα ησλ αηηήζεσλ κεηάζεζεο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ππάξρνπλ ζηε δηθηπαθή πχιε (portal) ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο e-

Datacenter, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(www.minedu.gov.gr) θαη επηζπλάπηνληαη θαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην.  

Γηα δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ Γ/λζεσλ φζν θαη ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε αίηεζε 

ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

 ζην ζρνιείν πνπ αλήθεη νξγαληθά ή έρεη ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά (ψζηε λα 

απνζηέιιεηαη ππεξεζηαθά ζηελ νξγαληθή ηνπ), ή  

 ζηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθεη νξγαληθά, ή  

 ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά φπνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ (κε απφδεημε 

παξαιαβήο), ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαηαρσξηζζεί ζην ζχζηεκα.  

Β. Σξόπνο θαηαρώξηζεο - παξαιαβή αληηγξάθνπ  

Οη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ, φπνπ θαη ζα ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο, ζα πξέπεη λα 

επηιεθζνχλ ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξηζεο ησλ αηηήζεσλ ζην 

ζχζηεκα κεηαζέζεσλ e-Datacenter, πξνο απνθπγή ιαζψλ.  

πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε 

ζηνηρείσλ κε βάζε ηνπο θαθέινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

αηηήζεσλ, ε νπνία ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο νξηζζέληεο ρεηξηζηέο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-Datacenter πξνο απνθπγή ιαζψλ.  

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ηεο αίηεζεο ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη:  

(1) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαηαρψξηζεο, 

νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαιακβάλνπλ άκεζα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθά 

θαηαρσξηζκέλεο αίηεζήο ηνπο, ζεσξεκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο 

ή απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ζηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απηφ, ηελ 

νπνία θαη ζα πξνζππνγξάθνπλ, αθνχ πξψηα ειέγμνπλ θαη νη ίδηνη ηελ νξζφηεηα ησλ 

πεξηιεθζέλησλ/θαηαρσξηζζέλησλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ησλ θξηηεξίσλ κεηάζεζεο.  

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο αίηεζεο ζην ζχζηεκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα θαινχληαη απφ ηελ ππεξεζία λα παξαιάβνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ 

αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλεο αίηεζήο ηνπο.  

(2) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ εθηφο ηνπ λνκνχ ηεο νξγαληθήο ηνπο ή ζε θάζε 

πεξίπησζε, εάλ απνζηέιινπλ ηελ αίηεζε, φηαλ απηή θαηαρσξίδεηαη, ζα ηνπο 
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απνζηέιινληαη απφ ηε Γ/λζε ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο δχν (2) αληίγξαθα ηεο 

ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλεο αίηεζή ηνπο. Οη ίδηνη νθείινπλ λα ειέγμνπλ ηελ 

νξζφηεηα ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο 

ζε πεξίπησζε ιάζνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξέθνπλ ην έλα (1) αληίγξαθν 

ππνγεγξακκέλν (ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε).  

ΠΡΟΟΥΖ. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, θαζφζνλ απηή 

ππέρεη ζέζε δήισζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.1599/1986 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.2690/1999, θαζψο επίζεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κνξίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαρψξηζε, γηαηί ελζηάζεηο ζρεηηθέο κε 

ζπκπιήξσζε πξνηηκήζεσλ θαη ιάζε σο πξνο ηελ θαηαρψξηζε ησλ κνξίσλ δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο.   

Γ. Απνζηνιή αηηήζεσλ ζηελ Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ:  

ηε Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Σκήκα Γ΄ ηεο Κ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα απνζηαινχλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. κφλν:  

 Α. Οη αηηήζεηο κεηάζεζεο (ε ππνγεγξακκέλε ρεηξφγξαθε αίηεζε θαη ην 

ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλεο αίηεζεο) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε φια ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ:  

α) γηα ηα Μνπζηθά ζρνιεία  

β) γηα ηα Καιιηηερληθά ζρνιεία  

γ) γηα ηα ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο  

Β. Τπνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλσλ αηηήζεσλ ησλ 

γεληθψλ κεηαζέζεσλ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζπλνδεπφκελα απφ 

δηαβηβαζηηθφ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

δηαβηβάδνληαη:  

α) νη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 50/1996, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ N. 3402/2005 (ΦΔΚ 258/Α’), 

ησλ παξ. 1, 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 (ΦΔΚ 75/A’), ηεο παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3194/2003 (ΦΔΚ 227/Α΄) (πνιχηεθλνη, αζζέλεηεο θ.ι.π.) θαη ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4115/2013 (ΦΔΚ Α’ 24).  

Καηά ηε δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο, 

παξαθαινχληαη νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο λα επηζπλάπηνπλ ζην δηαβηβαζηηθφ ηνπο 

έγγξαθν ηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα εγθχθιην πίλαθα «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

Γ.Δ. ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ» ζπκπιεξσκέλν, πξνζέρνληαο 

ηδηαίηεξα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 8εο ζηήιεο «Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΖ ΔΝΣΑΞΖ Δ 

ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ, ΘΔΜΔΛΗΧΝΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΔΣΑΘΔΖ (ΝΑΗ/ΟΥΗ)».  

β) νη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λ’ απνθαλζεί αξκνδίσο ην ΚΤΓΔ (π.ρ. 

ακθηζβεηνχκελεο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο, πξνυπνζέζεηο 

ππαγσγήο ζηα θξηηήξηα κεηάζεζεο  

θ.ι.π.). 

γ) νη αηηήζεηο ησλ ζπδχγσλ δηθαζηηθψλ νη νπνίνη δεηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

κεηάζεζε βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1868/1989 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ Ν. 2304/1995.   

ΖΜΔΗΧΖ. Οη ινηπέο αηηήζεηο ησλ γεληθψλ κεηαζέζεσλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή 

καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά δελ ζα απνζηαινχλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αιιά ζα δηαηεξεζνχλ ζην αξρείν ησλ Γηεπζχλζεσλ Γ.Δ. γηα 3 έηε.  

  

Γ. Ζιεθηξνληθή θαηαρώξηζε θαη δηόξζσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο  

α) Ζ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζα μεθηλήζεη καδί κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ, δει. απφ 23-04-2014 κέρξη θαη 09-05-2014.  
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β) ηηο 12-05-2014 ζα γίλεη αλαθνίλσζε ησλ πηλάθσλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 

κε ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, θιάδν, εηδηθφηεηα θαη κνλάδεο κεηάζεζεο θαηά 

θξηηήξην θαη ζην ζχλνιφ ηνπο) ησλ αηηνπκέλσλ κεηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ.  

γ) Απφ 12-05-2014 κέρξη θαη 16-05-2014 ζα ππνβάιινληαη ελζηάζεηο θαη ζα κπνξεί 

ζην δηάζηεκα απηφ λα γίλεη δηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε 

δηθαίσζεο απφ ηα αξκφδηα ΠΤΓΔ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.  

δ) Απφ 19-05-2014 θαη κεηά δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηηο Γηεπζχλζεηο Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο λα δηνξζψλνπλ ζηνηρεία ζηηο θαηαρσξηζκέλεο αηηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά νπνηεζδήπνηε 

αιιαγέο επηβάιιεηαη λα γίλνπλ, ζα γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Κ.Τ. 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

 Τπάξρεη δπλαηόηεηα λα αλαθαιέζεη θάπνηνο ηελ αίηεζε κεηάζεζεο; 

Αλάθιεζε ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο κπνξεί λα γίλεη κέρξη 16-05-2014. Αηηήζεηο πνπ ζα  

ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

 Τπάξρεη δπλαηόηεηα λα αλαθιεζεί ε κεηάζεζε; 

Αλάθιεζε κεηάζεζεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη επνκέλσο νη 

αηηήζεηο αλάθιεζεο κεηάζεζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

 Πόηε έλαο εθπαηδεπηηθόο έρεη ζεκειηώζεη δηθαίσκα κεηάζεζεο ή 

βειηίσζεο ζέζεο ή απόθηεζεο νξγαληθήο ζέζεο; 

 

Α. Πξνϋπόζεζε ππεξέηεζεο νξγαληθήο γηα έλα έηνο  

ην άξζξν 39 παξ. 2β ηνπ λ.4115/2013 (ΦΔΚ Α’ 24) νξίδεηαη φηη «Ζ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4, ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 9 θαη νη παξάγξαθνη 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3848/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ 

θαη β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4038/2012 (Α΄ 140), θαηαξγνχληαη. Γηα ηηο 

γεληθέο πξνυπνζέζεηο ησλ κεηαζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηζρχεη ην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ. 100/1997 (Α΄ 94)».  

Έηζη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 50/96 (παξ. 1 θαη 2 ) φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 (παξ. 1 θαη 2 ) ηνπ Π.Γ. 100/97 γηα ηε ζεκειίσζε 

δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο:  

«1. (…) απαηηείηαη ππεξεζία ελόο έηνπο ζηελ θαηερόκελε νξγαληθή ζέζε κέρξη 31 

Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη κεηαζέζεηο.»  

2. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ζε ζέζεηο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ θαη 

ησλ κεηαηαζζνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο».  

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ:  

 κεηαηέζεθαλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ή 

 απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο (βειηηψζεηο)  ή 

 ηνπνζεηήζεθαλ νξηζηηθά εληφο ησλ ΠΤΓΔ ελψ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ 

ΠΤΓΔ θαη δελ είραλ ππεξεηήζεη κε δηθή ηνπο επζχλε ηελ νθεηιφκελε 

νξγαληθή ηνπο ζέζε.  

κε ηελ πξνϋπόζεζε φηη ζα έρνπλ ππεξεηήζεη πξαγκαηηθά κέρξη 31-8-2014 ηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε ζην ζρνιείν ζην νπνίν έρνπλ κεηαηεζεί ή έρνπλ ηνπνζεηεζεί, 



5 

 

άιισο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζα έρνπλ νπνηεδήπνηε ππεξεηήζνπλ 

γηα έλα (1) έηνο ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ Η: ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 

50/1996 θαζψο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3848/2010 

(ΦΔΚ 71/η.Α΄/19-5-2010), δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη αθνξνχλ:  

α) Σν ρξφλν ππεξεζίαο ζε ζέζεηο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ θαη 

ησλ κεηαηαζζνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ην ρξφλν παξακνλήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζεζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εθφζνλ 

δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 50/1996 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 100/1997).  

β) Σν ρξφλν πνπ πξνζκεηξάηαη απφ 1ε επηεκβξίνπ γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δηνξίδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ην κήλα επηέκβξην θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ζπλππνινγηζκφ ζσξεπηηθά ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλπζεί ηκεκαηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα δηδαθηηθνχ έηνπο. (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 50/1996 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 100/1997). Γελ πξνζκεηξάηαη ν ρξόλνο 

πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ θαινθαηξηλώλ δηκήλσλ θαηά ηα νπνία νη 

απνζπώκελνη εθπαηδεπηηθνί επαλέξρνληαη ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο 

(Γλσκνδόηεζε 864/1989).  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ ΗΗ: Όζνη εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηήζεθαλ νξηζηηθά ελψ ήηαλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ θαη ππεξέηεζαλ –ην νθεηιφκελν έλα έηνο– εληφο ηνπ ΠΤΓΔ ζε 

δηάθνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ΓΔΝ απαηηείηαη ππεξέηεζε εθ λένπ ηεο νξγαληθήο ηνπο 

ζέζεο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε βειηίσζεο ε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο γηα κεηάζεζε 

πξνυπνζέηεη ππεξέηεζε ηεο λέαο νξγαληθήο.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ ΗΗΗ: ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο 

κεηάζεζεο ΓΔΝ ζπλππνινγίδεηαη:  

α) Ο ρξφλνο ησλ αδεηψλ ρσξίο απνδνρέο πέξαλ ηνπ ελφο κελφο.  

β) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο κε απνδνρέο.  

 

 ε πνηεο πεξηπηώζεηο απαηηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξα έηε 

ππεξέηεζεο ηεο νξγαληθήο; 

α) Ακνηβαίεο κεηαζέζεηο: Δθπαηδεπηηθφο πνπ κεηαηίζεηαη ακνηβαία απαηηείηαη λα 

ππεξεηήζεη ππνρξεσηηθά γηα έλα ρξφλν ζηε ζέζε πνπ κεηαηέζεθε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζεκειηψζεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ 

έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο γηα ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ νπνία πξνήιζε.  

β) Μεηαζέζεηο από Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία: Δθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ζε 

Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε δηεηνχο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ 

νξγαληθή ηνπ ζέζε, έρεη δηθαίσκα κεηάζεζεο ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα 

ή ζε ινηπέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο.  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία απηά, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δεηνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε ζρνιεία γεληθήο παηδείαο εληφο ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο πνπ έρνπλ νξγαληθή, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κεηάζεζεο απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη φρη αίηεζε βειηίσζεο.  

γ) Γηνξηζκόο ζε δπζπξόζηηα. Δπίζεο, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηνξίζηεθαλ ζε δπζπξφζηηα ζρνιεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 1143/81 θαη νη νπνίνη δηαλχνπλ ην δεχηεξν έηνο ηεο ππνρξεσηηθήο 

ππεξεζίαο ηνπο (άξζξν 21 παξ. 2α, β ηνπ Ν. 3328/1-4-2005 ΦΔΚ 80Α΄).  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: Δθπαηδεπηηθνί ζχδπγνη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ έρνπλ δηνξηζηεί 

κε ην λφκν πεξί δπζπξφζηησλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο πξηλ 

λα παξέιζεη ε πξνβιεπφκελε δηεηία, θαζφηη νη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ 
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είλαη εηδηθέο θαη απνθιείνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 

παξ. 3 ηνπ Ν.2304/1995, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 143/20-1-2003 γλσκνδφηεζε Ννκηθνχ 

πκβνχινπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ.  

 

 ε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ απαηηείηαη ρξόλνο ππεξέηεζεο ηεο 

νξγαληθήο ζέζεο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο; 

Γελ απαηηείηαη ρξφλνο ππεξέηεζεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

κεηάζεζεο ηνπ άξζξνπ 13 Π.Γ. 50/1996, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 100/1997, 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3194/2003 (ΦΔΚ 227/Α΄), ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ N. 

3402/2005 (ΦΔΚ 258 17/10/2005), ησλ παξ. 1, 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 

θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4115/2013 (ΦΔΚ 24 Α΄).  

 

 Δηδηθή ξύζκηζε γηα απνζπαζκέλνπο ζην εμσηεξηθό. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη δηαλχνπλ ην έηνο ιήμεο ηεο απφζπαζήο ηνπο ή έρεη ήδε αλαθιεζεί ε απφζπαζή 

ηνπο, ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κεηάζεζεο ζηε Γηεχζπλζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε 

δηάζεζε ηεο νπνίαο βξίζθνληαη, κφλνλ εθφζνλ πξηλ απφ ηελ απφζπαζή ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ ππεξέηεζαλ έλα (1) έηνο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.  

Οη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ζρνιείν απφ ην νπνίν απνζπάζζεθαλ (παξ. 3 άξζξν 8 ηνπ Ν.2817/00 

– Φ.Δ.Κ. 78 Α’).  

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε-δήισζε νξηζηηθήο 

ηνπνζέηεζεο κφλνλ ζε  

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην ζρνιείν απφ ην νπνίν απνζπάζζεθαλ (παξ. 3 

άξζξν 8 Ν.2817/2000).  

Δθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπάζηεθαλ ζην εμσηεξηθό θαη επαλέξρνληαη, εάλ πξηλ ηελ 

απφζπαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ έρνπλ ππεξεηήζεη ‐κε ηνλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν‐ ηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο (κε ηε ιήμε ηεο απφζπαζεο ή κε ηελ 

αλάθιεζή ηεο) ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2817/2000 θαη ηνπνζεηνχκελνη –θαηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ/ηνπνζεηήζεσλ – ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη 

ην ζρνιείν απφ ην νπνίν απνζπάζζεθαλ, ζεσξείηαη φηη δελ ράλνπλ ην δηθαίσκα 

ζεκειίσζεο αίηεζεο κεηάζεζεο πνπ ήδε είραλ θαηνρπξψζεη πξηλ ηελ απφζπαζή ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 2 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/ 

η.Α’/17-9-2013) κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4027/2011 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη ζηηο ειιελφγισζζεο κνλάδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εθφζνλ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιείν ζηελ Διιάδα, δηαηεξνχλ ηε 

ζέζε απηή θαηά ην δηάζηεκα ηεο απφζπαζήο ηνπο θαη επηζηξέθνπλ ζε απηήλ κεηά ηε 

ιήμε ηεο απφζπαζήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε απφζπαζή ηνπο παξαηείλεηαη πέξαλ 

ησλ πέληε εηψλ, γηα πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαη φρη ιφγσ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, ηφηε ε νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζα ζεσξείηαη θελή κε ηελ 

έλαξμε ηνπ έθηνπ ζπλερφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφζπαζεο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Γ΄ άξζξν 16 παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄ 167)».  
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 Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα κεηάζεζεο; 

Κξηηήξηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ Π.Γ. 50/1996 είλαη:  

1) ε ζπλνιηθή ππεξεζία  

2) ε ζπλππεξέηεζε 

3) νη νηθνγελεηαθνί ιφγνη 

4) νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο έδξεο ησλ ζρνιείσλ φπνπ ππεξέηεζαλ ή 

ππεξεηνχλ 

5) ε εληνπηφηεηα 

6) ε πξψηε πξνηίκεζε. 

 

 Ση ηζρύεη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο; 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο κεηαζέζεηο απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 11 θαη 13 ηνπ Π.Γ. 50/96, πξνεγνχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξέρνπλ θαηά θξηηήξην, εάλ απηά ζπληξέρνπλ θαη κε ηελ εμήο 

ζεηξά:  

α) ζηε ζπλππεξέηεζε  

β) ζηελ εληνπηφηεηα  

γ) ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο  

δ) ζηε ζπλνιηθή ππεξεζία  

ε) ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ φπνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ  

ζη) ζηελ πξψηε πξνηίκεζε. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ε 

εκεξνκελία θαη ε ζεηξά δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Σα θξηηήξηα αλαιπηηθά θαηά θαηεγνξία έρνπλ σο αθνινύζσο:  

 

ΑΑΑ...   ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΗΗΗΚΚΚΖΖΖ   ΤΤΤΠΠΠΖΖΖΡΡΡΔΔΔΗΗΗΑΑΑ 

 Πσο πξνζδηνξίδεηαη ν ρξόλνο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο; 

α) «Χο ζπλνιηθή ππεξεζία ιακβάλεηαη ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηα 

ζρνιεία ή ζρνιέο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ» (άξζξνπ 16 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 50/96). 

β) «Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996, 

πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληειεζηή δπόκηζη (2,5)  γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο» . 

 

 Πνηεο πεξηπηώζεηο ιακβάλνληαη ππόςε γηα κνξηνδόηεζε ρξόλνπ 

ζπλνιηθήο ππεξεζίαο; 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ.3 πεξ. α έσο ε ηνπ Π.Γ. 50/1996 σο πξαγκαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία γηα θάζε εθπαηδεπηηθό 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 

επηεκβξίνπ. Γηα φζνπο αλέιαβαλ ππεξεζία κεηά ηελ 30ή επηεκβξίνπ ε ζπλνιηθή 

ππεξεζία ηνπο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ππεξεζίαο.  

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

ππεξεζία ζε μέλα ζρνιεία ζηα νπνία δίδαμαλ ζε ηάμεηο ή ηκήκαηα ειιελνπαίδσλ 
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θαζψο θαη ε ππεξεζία ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, εθφζνλ 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. (ρεηηθφ είλαη θαη ην κε 

αξηζκφ 1924/23-9-2002 απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.) 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη ν ρξφλνο ζηελ ηδησηηθή Α/ζκηα ή Β/ζκηα εθπαίδεπζε ππνινγίδεηαη, 

ρσξίο λα αθαηξνχληαη, φπνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε αλαθέξνληαη, νη θαινθαηξηλνί 

κήλεο.  

δ) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξζεθε ζε ζρνιεία αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε σξηαία αληηκηζζία.  

ε) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα κηζζνινγηθή 

εμέιημε.   

Δπίζεο σο πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζεσξείηαη:  

α) Ο ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία 

πξνζθέξζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Ν. 3687/1-8-2008 θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηεο πλζήθεο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ κε αξηζκ. 

1612/68 θαη ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ).  

β) Ο ρξφλνο αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

θιάδσλ ΠΔ05, ΠΔ06 θαη ΠΔ07 ζην Βξεηαληθφ πκβνχιην, ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην θαη 

ην Ηλζηηηνχην Γθαίηε [Άξζξν 8 παξ.17 ηνπ Ν.2817/00 (Φ.Δ.Κ. 78 Α’)].  

γ) Ζ πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ θαη κειψλ ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (εθφζνλ απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηδξπηηθή ηνπο πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηνπο), ή ζην 

Φπρνινγηθφ Κέληξν Βνξείνπ Διιάδνο θαη ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο, 

αλαγλσξίδεηαη σο δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζεηο 

κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ή εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ 

Παηδείαο θαη Τγείαο. Πξνυπεξεζία κε κεησκέλν σξάξην αλαγλσξίδεηαη κε αλαγσγή 

ζην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο. Ζ παξνχζα ξχζκηζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 

ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 59 θαη 61 ηνπ λ. 2413/1996 (ΦΔΚ 124 Α'). 

[Άξζξν 8 παξ. 8 ηνπ Ν. 2817/2000, φπσο απηφ ηζρχεη. ρεηηθή ε αξ. 2748/01 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ)].  

δ) Ο ρξφλνο αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηα μέλα ζρνιεία ηεο 

εκεδαπήο ππαγφκελα ζηελ Α/ζκηα ή Β/ζκηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο (παξ.22 άξζξν 9 

ηνπ Ν.2817/2000 Φ.Δ.Κ. 78 Α’).  

ε) Ο ρξφλνο αλαγλσξηζκέλεο πξνυπεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ:  

 ζηε ηβηηαλίδεην, ζηα Μ.Π.Κ. θαη ζηελ Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ζηήξημε.  

 ζηα Γεκφζηα Λχθεηα Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Γ.Λ.Δ.Ν.) άξζξν 16 ηνπ 

Ν.2743/99 – Φ.Δ.Κ. 211 Α’.  

 ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (πξψελ ΠΑΣΔ-ΔΛΔΣΔ) θαη ζηα δεκφζηα Η.Δ.Κ. 

αξκνδηφηεηαο Τ.ΠΑΗ.Θ., εθφζνλ ν ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

κηζζνινγηθή εμέιημε,  

ζη) Ο ρξόλνο ησλ παξαθάησ αλαθεξόκελσλ αδεηώλ:  

 αλαξξσηηθψλ αδεηψλ κε απνδνρέο ζχκθσλα κε ηα άξζξ. 55-56 ηνπ 

Ν.3528/2007 (ΦΔΚ 26/ η.Α’/9-2-200) ή κε πξνγελέζηεξνπο Τπαι. Κψδηθεο, 

εθφζνλ ρνξεγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο απηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην ρξφλν ηζρχνο 

ηνπ Π.Γ. 611/1977 (άξζξν 112), 
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 άδεηαο ρσξίο απνδνρέο ηεο πεξ. Δ΄ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1566/1985 πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο (άξζξν 17 ηνπ 

Ν.2470/1997),  

 άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο,   

 άδεηαο κεηξφηεηαο (θπνθνξίαο, θχεζεο, ινρείαο), γνληθήο άδεηαο ελλέα κελψλ 

κε απνδνρέο, ηξίκελεο άδεηαο κε απνδνρέο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηξίηνπ 

παηδηνχ θαη ηξίκελεο άδεηαο ρσξίο απνδνρέο πνπ είρε ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ 1483/1984,   

 εηδηθψλ αδεηψλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Νφκνπ 3528/2007 ή ζε 

πξνγελέζηεξνπο Κψδηθεο εθφζνλ ρνξεγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο απηψλ.  

δ) Σέινο, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 4115/2013 (ΦΔΚ Α’ 24) νξίδεηαη φηη 

«ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ Κχθινπ 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Παπαληθνιάνπ», νη νπνίνη έρνπλ ήδε 

κεηαηαρζεί ζε αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο θαη αληίζηνηρνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

αλαγλσξίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηνπο ζην παξαπάλσ Δθπαηδεπηήξην σο πξνο ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ ηεο ζηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία.»  

. 

 Πνηεο πεξηπηώζεηο δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα κνξηνδόηεζε ρξόλνπ;  

(νύηε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο νύηε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο) 

 α) Ο ρξφλνο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ππεξέηεζε ζε λνζνθνκεία, ζε ΝΔΛΔ, ρνιέο 

Μαζεηείαο/ΣΔΔ ηνπ ΟΑΔΓ, ζε Ηδησηηθά Η.Δ.Κ., ΚΔΚ, ΠΔΚ, ρνιή Δπειπίδσλ, 

ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ, ρνιή Ηθάξσλ, ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ, 

Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, Αμησκαηηθψλ ΔΛ.Α. θαη Αζηπθπιάθσλ θαη ινηπψλ 

ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη ζε ζρνιέο ή ζρνιεία πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

β) H πξνυπεξεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ.  

γ) Ο ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πέξαλ ηνπ κελφο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο 

(παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2470/97 ΦΔΚ 40/ 21-3-1997 η. Α’ θαη άξζξν 51 παξ. 1 

ηνπ Ν. 3528/2007). 

 

 Πσο γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπλνιηθήο ππεξεζίαο 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ (κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηψλ) 

γίλεηαη ζχκθσλα  

κε ηνλ γεληθφ νξηζκφ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996 φπνπ αλαθέξεηαη φηη: 

«Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεηαη ζε έηε 

θαη κήλεο. Υξφλνο 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.»  

 Σύπνο ππνινγηζκνύ:  

(ΔΣΖ + κήλεο 12 Υ 2,5) ή  (ΔΣΖ Υ 2,5 +κήλεο 12 Υ 2,5) 
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 Ηδηαηηεξόηεηεο εύξεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ζε πξνϋπεξεζίεο 

εθπαηδεπηηθώλ 

Γεληθή ζεώξεζε:  
ηελ εχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ ππεξέηεζε 

σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη γηα ππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία κε κεησκέλν σξάξην, πνπ ε απιή αθαίξεζε ζπκκηγψλ δε καο δίλεη 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο πιήξεο ζεσξείηαη ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαηά πεξίπησζε, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ αλαθεξφκελα.   

Τπνινγηζκόο πξνϋπεξεζίαο σξνκίζζηνπ  
Όπσο νξίδεηαη ζηελ πεξ. δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996 ν ρξφλνο 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξζεθε ζην δεκφζην κε σξηαία αληηκηζζία 

«ππνινγίδεηαη κε θιάζκα πνπ έρεη αξηζκεηή ηηο πξνζθεξζείζεο ψξεο εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο θαη παξαλνκαζηή ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο πνπ ηζρχεη θαηά 

ην ρξφλν ππνινγηζκνχ ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο».  

Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο γηα ηε Β/ζκηα έσο 

θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 ήηαλ 21 ψξεο, πξνθχπηεη ν εμήο ηχπνο ππνινγηζκνχ:  

 

 ΩΡΔ ΠΡΟΦΔΡΘΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 21 Υ 6 (ΖΜΔΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΑ) 

25 (ΔΝΑ ΜΖΝΑ) 

Σν δεθαδηθφ κέξνο πνπ πξνθχπηεη ην πνιιαπιαζηάδνπκε επί 30 θαη 

ζηξνγγπινπνηνχκε, αλ πξνθχπηεη δεθαδηθφ κέξνο ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, γηα λα 

βξνχκε ηηο ινηπέο κέξεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αλ είλαη πάλσ απφ 15 ηηο 

ππνινγίδνπκε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ζε κήλα θαη εάλ είλαη ιηγφηεξεο απφ 15 δελ 

ηηο ππνινγίδνπκε θαζφινπ.  

  

Παξάδεηγκα: Δθπαηδεπηηθφο έρεη 584 ψξεο δηδαζθαιίαο:  

 

584/21 Υ  6/25 = 6,674 

Γει. έρεη 6 κήλεο θαη ππφινηπν 0,674 κήλεο.  

Μεηαηξέπνπκε ην ππφινηπν ησλ κελψλ ζε εκέξεο κε ηνλ ηχπν: ππφινηπν κελψλ Υ 30.  

Έηζη: 0,674 X 30 = 20 κέξεο θαη επεηδή είλαη πάλσ απφ 15 ηηο ππνινγίδνπκε γηα έλα 

(1) νιφθιεξν κήλα.  

  

Τπνινγηζκόο πξνϋπεξεζίαο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξέηεζαλ ζηελ ηδησηηθή  

εθπαίδεπζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη κεησκέλν σξάξην.  

α) Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξέηεζαλ ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κεησκέλν σξάξην 

γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν, αθνχ πξψηα βξνχκε ην δηάζηεκα ππεξέηεζεο ζε 

κήλεο θαη κέξεο κε αθαίξεζε ζπκκηγψλ.  

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΧΡΑΡΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Υ ( ΜΖΝΔ + ΜΔΡΔ 30 )  

ΔΠΔΞΖΓΖΖ: Γηαηξνχκε ηηο εκέξεο κε ην 30 γηα λα βξνχκε ηελ αλαινγία ηνπο ζε 

κήλεο θαη εθαξκφδνπκε ηνλ ηχπν ζεσξψληαο σο ππνρξεσηηθφ σξάξην γηα ηελ Α/ζκηα 

24 ψξεο θαη γηα ηε Β/ζκηα 21 ψξεο.  

Παξάδεηγκα:  

Δθπαηδεπηηθφο κε κεησκέλν εβδνκαδηαίν σξάξην 14 σξψλ έρεη πξνυπεξεζία ζε 

ηδησηηθφ ζρνιείν απφ 1/9/2003 έσο 14/2/2004.  

Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη σο εμήο:  
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Αθαηξνχκε ηνπο ζπκκηγείο αξηζκνχο ησλ εκεξνκεληψλ ππεξέηεζεο θαη πξνθχπηεη 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνυπεξεζίαο 5 κήλεο θαη 14 εκέξεο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε 

ηνλ ηχπν θαη καο δίλεη ην εμήο απνηέιεζκα:  

14/21 Υ ( 5 + 14/30) = 3,64  

Γειαδή 3 κήλεο θαη ππφινηπν 0,64 κήλεο  

Όπσο θαη παξαπάλσ, κεηαηξέπνπκε ην ππφινηπν ησλ κελψλ ζε εκέξεο θαη έρνπκε: 

0,64 X 30 = 19 κέξεο, πνπ καο δίλνπλ έλα κήλα αθνχ είλαη πάλσ απφ 15 εκέξεο.  

β) Γηαθνξνπνηήζεηο:  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο κε ππνινγηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο ην νπνίν δελ ηαπηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ ηχπνπ (φπσο είλαη θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζην ζχζηεκα 

e-Datacenter), ηφηε θαηαρσξίδνπκε ην ρξφλν ησλ βεβαηψζεσλ απηψλ.  

Όζεο βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξηζζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξέπεη λα 

απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

Γηα λα θαηαρσξηζζεί ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, πξέπεη ζηελ θαξηέια ησλ ππεξεηήζεσλ: 

 ζην πεδίν «ρέζε εξγαζίαο» λα επηιεγεί «Ηδησηηθνχ δηθαίνπ» θαη  

 λα αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ν αξηζκφο βεβαίσζεο (αξηζκφο θαη εκεξνκελία).  

Με ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο  

πιεθηξνιφγεζεο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο. Καηά ηελ θαηαρψξηζε, φηαλ ε 

ππεξέηεζε ζηε βεβαίσζε θαίλεηαη εληαία, θαηαρσξίδεηαη θαη σο κία εληαία 

ππεξέηεζε.  

ΠΡΟΟΥΖ:  

1) Όηαλ θαηαρσξίδνληαη ζην ζχζηεκα κεηαζέζεσλ e-Datacenter βεβαηψζεηο 

πξνυπεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία, δελ ζα πξέπεη -φπνπ ππάξρνπλ- λα 

αθαηξνχληαη νη θαινθαηξηλνί κήλεο.  

2) Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθφο έρεη πνιιαπιέο ππεξεηήζεηο 

εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζε εηήζηα βάζε απηέο δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ηνπο 12 κήλεο. 

 

 ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Αλαδξνκηθόο δηνξηζκόο: 

ε πεξίπησζε αλαδξνκηθνχ δηνξηζκνχ ν εθπαηδεπηηθφο δηθαηνχηαη γηα ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα κνλάδεο γηα ζπλνιηθή ππεξεζία θαη γηα δπζκελείο ζπλζήθεο. 

Δπίζεο ν ελ ιφγσ ρξφλνο ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο 

ππνρξεσηηθήο δηεηίαο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηνξίδνληαη 

ζε δπζπξφζηηα ζρνιεία.  

Πξνϋπνζέζεηο πξνζκέηξεζεο πξνϋπεξεζίαο:  

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 

50/1996, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 100/1997 ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπλνιηθή 

ππεξεζία κφλν αλ είλαη αλαγλσξηζκέλε.  

Αλάιεςε ππεξεζίαο κεηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ: 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλέιαβαλ ππεξεζία κεηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996, σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο ζεσξείηαη ε ζπλνιηθή ππεξεζία ηνπο απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο 

ππεξεζίαο θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ.  
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Τπεξεζία ζε θξνληηζηήξην: 

Πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε θξνληηζηήξην δελ αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο 

ζπλνιηθήο ππεξεζίαο γηα ηηο κεηαζέζεηο, θαζφηη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996, νχηε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78Α΄).  

Ωξάξην γηα ππνινγηζκό πξνϋπεξεζίαο:  

α) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο σο πιήξεο σξάξην ιακβάλεηαη ππφςε ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαηά 

πεξίπησζε, φπσο απηφ ηζρχεη ζηελ θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.   

ΠΡΟΟΥΖ: Χο ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 

ηνπ λενδηφξηζηνπ ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δηνξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

θαη φρη ηεο βαζκίδαο ζηελ νπνία έρεη απνθηεζεί ε πξνυπεξεζία. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά 

ηελ θαηαρψξηζε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο σο 

σξνκίζζηνη, ζην πεδίν «Τπνρξεσηηθφ εβδνκ. σξάξην λενδηφξηζηνπ ίδηαο βαζκίδαο» λα 

θαηαρσξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 21 σξψλ.  

β) ε πεξίπησζε κεησκέλνπ σξαξίνπ ην ζχλνιν ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο δηαηξείηαη 

δηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ.  

 

ΒΒΒ...   ΤΤΤΝΝΝΤΤΤΠΠΠΖΖΖΡΡΡΔΔΔΣΣΣΖΖΖΖΖΖ   

 

 Ννκηθό πιαίζην 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 50/96 νξίδεηαη φηη «Μνλάδεο 

κεηάζεζεο γηα ζπλππεξέηεζε ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δεηνχλ κεηάζεζε απφ 

κία πεξηνρή ζε άιιε, εθφζνλ ν/ε ζχδπγνο ππεξεηεί ή εξγάδεηαη ζηελ πεξηνρή απηή. 

Οη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο ππνινγίδνληαη θαη γηα κεηαζέζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν 

ηεο ίδηαο πεξηνρήο, ή ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία, εθφζνλ ν/ε ζχδπγνο 

ππεξεηεί ή εξγάδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, φπνπ δεηείηαη ε 

κεηάζεζε ή ε ηνπνζέηεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ιακβάλνπλ 

ηέζζεξηο (4) κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ζπλππεξέηεζε».  

2. ην άξζξν 16 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 50/96 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

«Γηα ηελ απφδεημε ηνπ ηφπνπ θαη ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ 

ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α) πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ή ππαιιήισλ ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ ή 

ππαιιήισλ ηνπ ππόινηπνπ δεκόζηνπ ηνκέα φπσο απηφο θαζνξίζηεθε κε ηε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/82 (ΦΔΚ 65 η.Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη ή άκηζζσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγψλ, βεβαίσζε 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ή ε ζχδπγνο ππεξεηεί νξγαληθά 

θαη φρη κε απφζπαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν.  

β) Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή ειεύζεξσλ 

επαγγεικαηηώλ, βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα (ΗΚΑ, ΣΔΒΔ, ΟΓΑ θ.ι.π.) 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ή ε ζχδπγνο εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν πνπ δεηείηαη ε 

κεηάζεζε ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο θαη είλαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα».  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ :   Ζ κνξηνδόηεζε ηεο ζπλππεξέηεζεο ζηηο κεηαζέζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεηο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο 

δηεπξπκέλνπο δήκνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-

2010 Σ.Α΄) «Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρφκέλες 

Γηοίθεζες-Πρόγρακκα Καιιηθράηες». 
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 Γηεπθξηλίζεηο 

1. Οη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο ππνινγίδνληαη κφλν γηα ηελ πεξηνρή κεηάζεζεο (κία), 

φπνπ ππεξεηεί νξγαληθά (φρη κε απφζπαζε) ή εξγάδεηαη ν/ε ζχδπγνο θαη φρη γηα 

φιν ην λνκφ.  

2. Ζ δηεηία πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο κεηάζεζεο, δειαδή ηελ 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

3. Όπνπ νη ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ δελ ρνξεγνύλ βεβαηώζεηο γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ζπλππεξέηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γίλνληαη δεθηέο βεβαηψζεηο 

ηνπ εξγνδφηε ή ησλ εξγνδνηψλ. Οη βεβαηψζεηο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ 

εθφζνλ ζπκθσλνχλ κε ην βηβιηάξην αζθάιηζεο ή ηα κεραλνγξαθηθά δειηία 

αζθάιηζεο πνπ ππνρξεσηηθά ππνβάιινπλ νη ελδηαθεξφκελνη. 

4. Όπνπ ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο δελ ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ζπλππεξέηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ιφγσ νθεηιήο εηζθνξψλ, 

γίλεηαη δεθηή ππνβιεζείζα πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

5. Δθπαηδεπηηθνί ζύδπγνη αλαπιεξσηώλ δε δηθαηνχληαη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο 

(γλσκνδφηεζε 95/91 Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ Κ.Τ. ΤΠΓΒΜΘ).  

6. Δθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ νη ζύδπγνη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε 

ηνπ Π.Τ..Π.Δ. ή ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. δηθαηνχληαη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο γηα ηελ 

πεξηνρή κεηάζεζεο πνπ αλήθεη ν/ε ζχδπγνο, αλ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κεηάζεζεο 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Γελ δηθαηνχληαη φκσο ηηο κνλάδεο απηέο, αλ έρνπλ 

ππνβάιεη αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο ή αίηεζε νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ν/ε 

ζχδπγνο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Π.Τ..Π.Δ. ή ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. (αξηζκ.1792/20-

8-2003 απαληεηηθφ έγγξαθν Ννκηθνχ πκβνχινπ ΤΠΓΒΜΘ ην νπνίν έγηλε δεθηφ 

απφ ηνλ Τπνπξγφ). 

7. Δθπαηδεπηηθνί ζύδπγνη ζηειερώλ εθπαίδεπζεο δηθαηνχληαη κνλάδεο 

ζπλππεξέηεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ησλ ζπδχγσλ θαη φρη απηήο πνπ 

αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο.  

8. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλάδσλ ζπλππεξέηεζεο ζε εθπαηδεπηηθνύο ζπδύγνπο 

δηθεγόξσλ, δελ απαηηείηαη δηεηήο ππεξεζία ηνπ δηθεγφξνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο ζηελ πεξηνρή φπνπ δεηείηαη κεηάζεζε, θαη 

απηφ δηφηη νη δηθεγφξνη είλαη άκηζζνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί. ε πεξίπησζε πνπ 

δηθεγφξνο ζχδπγνο εθπαηδεπηηθνχ δηαηεξεί λφκηκα πεξηζζφηεξα απφ έλα γξαθεία 

ζηελ έδξα ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο είηε θαη ζε άιιε 

πφιε εληφο ηεο πεξηθέξεηαο απηνχ ή εθηφο απηήο θαη ηα γξαθεία απηά βξίζθνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κεηάζεζεο, νη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ζπλππεξέηεζε ζα 

ππνινγηζηνχλ ζε κία κφλν πεξηνρή κεηάζεζεο ηελ νπνία ζα επηιέμεη ν 

ελδηαθεξφκελνο. 

9. Ο ρξόλνο επηδόηεζεο αλεξγίαο πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπλππεξέηεζε, εθφζνλ 

πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη εθφζνλ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα κεηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππάξρεη 

ελεξγφο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ (ζρεη.αξ.250/89 αηνκηθή 

γλσκνδφηεζε Ν.Τ.Γ./Κ.Τ. ΤΠΓΒΜΘ). 

10. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξψηνπ, παξ. Θ18 «Καηαξγνχκελεο 

δηαηάμεηο» ππνπαξ.1 θαη 2 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/12-11-2012) απφ ηηο 30-4-

2013 αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ 

ζρνιείνπ ή θξνληηζηεξίνπ, ελψ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, παχεη λα 

πθίζηαηαη θψιπκα κεηάζεζεο ή ηνπνζέηεζεο δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε πφιε, 

φπνπ ν/ε ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ιεηηνπξγεί ηδησηηθφ 

ζρνιείν ή θξνληηζηήξην.  
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11. Οη επηθαινχκελνη ιφγνπο ζπλππεξέηεζεο νθείινπλ λα επηζπλάςνπλ ζηελ 

αίηεζε πξφζθαηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηε 

Γ/λζε Γ.Δ. 

 

 

ΓΓΓ...   ΟΟΟΗΗΗΚΚΚΟΟΟΓΓΓΔΔΔΝΝΝΔΔΔΗΗΗΑΑΑΚΚΚΟΟΟΗΗΗ   ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΗΗΗ   

 

 Ννκηθό πιαίζην 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 πεξ. α’  θαη β’ ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 39/98 θαη ηε δηφξζσζε ηνπ ζην ΦΔΚ 

262Α/1998 νξίδεηαη φηη νη 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, άγακνη, δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε 

γνλείο εθπαηδεπηηθνί ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί λφκηκα ε επηκέιεηα άγακσλ 

αλήιηθσλ ή ζπνπδαδφλησλ παηδηψλ (θπζηθψλ, ζεηψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ). 

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

ή αλαγλσξηζκέλα) ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ην πξώην παηδί, 

ηέζζεξηο (4) γηα ην δεύηεξν, έμη (6) γηα ην ηξίην θαη επηά (7) κνλάδεο γηα θάζε έλα 

από ηα ππόινηπα παηδηά. Χο 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 ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαηά πεξίπησζε. Χο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ ή ηνπ 25νπ έηνπο 

ηεο ειηθίαο ζεσξείηαη ε 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη κεηαζέζεηο». 

 

 Γηεπθξηλίζεηο 

α) Σέθλν πνπ δε θνηηά ζε αλψηεξε ή αλψηαηε δεκφζηα ζρνιή αιιά ζε ΗΔΚ πνπ 

ππάγεηαη ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δε κνξηνδνηείηαη. 

β) Σα κφξηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγσ παηδηψλ ππνινγίδνληαη θαηά 

ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ελ δσή. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο παηδηνχ ηα κφξηα κεηάζεζεο 

ππνινγίδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ ελ δσή παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζεηξά γέλλεζήο ηνπο.  

γ) Χο αθεηεξία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ ή ηνπ 25νπ έηνπο ησλ παηδηψλ 

ιακβάλνπκε ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν δηελεξγνχληαη νη κεηαζέζεηο θαη 

θάλνπκε ηε ζρεηηθή αθαίξεζε. Έηζη γηα θέηνο αλήιηθα ζεσξνχληαη ηα ηέθλα πνπ 

έρνπλ γελλεζεί απφ 1/1/1995 θαη ζπνπδάδνληα φζα ηέθλα έρνπλ γελλεζεί απφ 

1/1/1988. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ή έηνπο θνίηεζεο εμεηάδεηαη 

ην πψο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιή. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θνίηεζεο αθνξνχλ ζε εμάκελα, ελψ ζπλήζσο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θνίηεζεο αθνξνχλ ζε έηε.  

Σνλίδνπκε φηη νη άγακνη ή δηαδεπγκέλνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ κνλάδεο γηα γάκν 

θαη ηέθλα κφλν αλ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ, δηαθνξεηηθά κφλν κνλάδεο 

ηέθλσλ. 
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δ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1, 2 θαη 3 

ηνπ λ. 3454/2006 (ΦΔΚ 75Α΄) ιακβάλνπλ ηηο παξαπάλσ κνλάδεο, κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ ηέθλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν. 

ε) Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζθνκίδνπλ πξφζθαην 

πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο θνίηεζεο.  

   

ΓΓΓ...   ΜΜΜΟΟΟΝΝΝΑΑΑΓΓΓΔΔΔ   ΤΤΤΝΝΝΘΘΘΖΖΖΚΚΚΧΧΧΝΝΝ   ΓΓΓΗΗΗΑΑΑΒΒΒΗΗΗΧΧΧΖΖΖ   (((ΜΜΜ......ΓΓΓ...)))   

 Ννκηθό πιαίζην 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 8 ηνπ Π.Γ. 50/96 ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

ππνινγηζκνύ ησλ κνλάδσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο νξίδεηαη φηη: 

 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. 

 Ο ρξφλνο ππεξεζίαο εθθξάδεηαη ζε έηε θαη κήλεο. Υξφλνο ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 

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

παξαιείπεηαη. 

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

ρξφλνο ινγίδεηαη εληαίνο. 

2. ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο κνξηνδφηεζεο ζην άξζξν 16 παξ. 8 πεξ. δ εδάθην β’ ηνπ 

Π.Γ. 50/96 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1  παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 39/98 νξίδνληαη ηα 

εμήο: «Γηα θάζε έηος σπερεζίας ζε ζτοιεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, ΣΤ, Ε, Ζ, Θ, Η, ΗΑ θαη ΗΒ 

θαηεγορίας ηες Πρφηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες, θαηά περίπηφζε, 

σποιογίδοληαη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 θαη 12 κολάδες κεηάζεζες αληίζηοητα.» 

 

 Σύπνη ππνινγηζκνύ Μ..Γ.  

(α) Γηα ππεξεζία ζην ίδην ζρνιείν ή ζρνιεία ίδηαο θαηεγνξίαο ππνινγίδνπκε ηα 

Μ..Γ. κε ηνλ ηχπν:  

1) Έηνο Υ Καηεγνξία ζρνιείνπ 

2) Μήλαο 12 Υ Καηεγνξία ρνιείνπ 

(β) Γηα ππεξεζία παξάιιειε ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο αλαινγηθά 

ππνινγίδνπκε κε  

βάζε ηνλ ηχπν:  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ Υ ΜΔΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Υ ΜΖΝΔ  12  

 

 Θεκειίσζε Γηθαηώκαηνο Μεηάζεζεο θαη ηξόπνο κνξηνδόηεζεο κε 

Μ..Γ. 

   ην άξζξν 39 παξ. 2β ηνπ λ.4115/2013 (ΦΔΚ Α’ 24) νξίδεηαη φηη «Ζ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4, ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 9 θαη νη παξάγξαθνη 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3848/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ 

θαη β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4038/2012 (Α΄ 140), θαηαξγνχληαη. Γηα ηηο 

γεληθέο πξνυπνζέζεηο ησλ κεηαζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηζρχεη ην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ. 100/1997 (Α΄ 94)», φπνπ νξίδεηαη φηη «(…) 

απαηηείηαη ππεξεζία ελφο έηνπο ζηελ θαηερφκελε νξγαληθή ζέζε κέρξη 31 Απγνχζηνπ 

ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαζέζεηο.»  
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   ηε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξν 31 ηνπ Ν.3848/2010 

(ΦΔΚ 71/ η. Α΄/19-5-2010), θαηαξγείηαη ε «πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996» ε νπνία φξηδε φηη «Γηα ηα κέιε ησλ πξσηνβαζκίσλ 

εθφζνλ αλήθνπλ νξγαληθά ζε Ννκφ πνπ εθιέγνληαη, ησλ δεπηεξνβαζκίσλ θαη 

ηξηηνβαζκίσλ 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.Τ. ηνπ ΤΠΔΠΘ, 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. Σν 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».  

   Μεηά απφ ηηο σο άλσ ξπζκίζεηο δηαθνξνπνηείηαη ε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο 

κεηάζεζεο απφ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαη ν ηξφπνο κνξηνδφηεζεο γηα ηηο 

ππεξεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011.  

   Γηα ηηο ινηπέο ππεξεηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηζρχ έρεη ε 136005/Γ2/4-11-09 

εγθχθιηνο κεηαζέζεσλ έηνπο 2009-2010.   

Γηα ηηο ππεξεηήζεηο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ηζρχ έρνπλ ηα αθφινπζα:  

 

 ε πνηεο πεξηπηώζεηο  ρξήζεο αδεηώλ ν ζπλάδειθνο ιακβάλεη 

ηηο Μνλάδεο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο 

α) αλαξξσηηθέο άδεηεο κε απνδνρέο ζχκθσλα κε ηα άξζξ. 55-56 ηνπ Ν.3528/2007 

(ΦΔΚ 26/9-2-200 η.Α’) ή κε πξνγελέζηεξνπο Τπαι. Κψδηθεο, εθφζνλ ρνξεγήζεθαλ 

θαηά ην ρξφλν ηζρχνο απηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο αλαξξσηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ 

πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 611/1977 (άξζξν 112),   

β) άδεηα ρσξίο απνδνρέο ηεο πεξ. Δ΄ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1566/85 πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα εληόο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο (άξζξν 17  

Ν.2470/97), 

γ) άδεηα κεηξφηεηαο (θπνθνξίαο, ηνθεηνχ, ινρείαο), γνληθή άδεηα ελλέα κελψλ κε 

απνδνρέο, ηξίκελε άδεηαο κε απνδνρέο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηξίηνπ παηδηνχ θαη 

ηξίκελεο άδεηαο ρσξίο απνδνρέο πνπ είρε ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Νφκνπ 1483/1984,  

δ) εηδηθέο άδεηεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Νφκνπ 3528/2007 ή ζε 

πξνγελέζηεξνπο Κψδηθεο εθφζνλ ρνξεγήζεθαλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο απηψλ. 

 

 Ση ηζρύεη κε ηηο Μ..Γ. ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο 

Μφξηα ηεο πξνζσξηλήο ηνπο ηνπνζέηεζεο ιακβάλνπλ λενδηνξηδφκελνη, 

κεηαηηζέκελνη θαη κεηαηαζζφκελνη εθπαηδεπηηθνί.  

Γηα ην ρξφλν πνπ παξέκεηλαλ ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, ζα ιεθζνχλ 

ππφςε αλαδξνκηθά νη κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

 

 Πσο θαζνξίδνληαη νη Μ..Γ. κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ όηαλ 

δηαηίζεληαη ή απνζπώληαη γηα εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο 

ή ιόγσ ππεξαξηζκίαο 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθφο κεηά απφ δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή κεηάηαμε, θαη 

αθνχ ηνπνζεηεζνχλ (κφληκα ή πξνζσξηλά) ζε ζέζε ζρνιείνπ κηαο πεξηνρήο 

κεηάζεζεο, θαινχληαη λα κεηαθηλεζνχλ (απνζπαζηνχλ ή δηαηεζνχλ) : 

 είηε γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο ησλ ζρνιείσλ (εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο), 

 είηε ιόγσ πιενλάζκαηνο ή ππεξαξηζκίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη επνκέλσο 

αδπλακίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπο. 

α) Δάλ απνζπώληαη ή δηαηίζεληαη σο πιενλάδνλ πξνζσπηθό, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010 η. Α΄), «φς 

κολάδες κεηάζεζες σποιογίδοληαη οη κολάδες ηες οργαληθής ζέζες ηοσ εθπαηδεσηηθού, 

εθόζολ δελ σποιείποληαη». 

β) Δάλ δηαηίζεληαη ζε ζρνιεία άιιεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ ίδηνπ ΠΤΓΔ 

απφ απηή πνπ αλήθνπλ νξγαληθά γηα εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 θεθ. Γ΄ παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167 Α΄) θαη 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζε ζπλδπαζκφ ην άξζξν 18 παξ. 6  ηεο Τ.Α. 

Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (Φ.Δ.Κ. 1340 η. Β/16-10-2002), ιακβάλνπλ ηηο 

κνλάδεο κεηάζεζεο γηα δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ηεο δηάζεζεο, εθηφο αλ νη κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κεηάζεζεο γηα δπζκελείο 

ζπλζήθεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο είλαη πεξηζζφηεξεο νπφηε θαη ιακβάλνπλ απηέο.   

γ) Δάλ δηαηεζνύλ γηα κεξηθέο εκέξεο σο ππεξάξηζκνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο άιιεο 

πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπ ίδηνπ ΠΤΓΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ηνπο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 § 14 ηνπ λ.1566/1985 ζε 

ζπλδπαζκφ ην άξζξν 18 παξ. 4 ηεο Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (Φ.Δ.Κ. 

1340 η. Β/16-10-2002),  

 φηαλ νη κνλάδεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηεο δηάζεζεο, αθνινπζείηαη ν  ππνινγηζκφο ηεο 

πεξίπησζεο (α) θαη  

 φηαλ νη κνλάδεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο είλαη 

ιηγφηεξεο, ηφηε ζα αθνινπζείηαη ν αλαινγηθόο ππνινγηζκόο κε βάζε ηελ 

εβδνκάδα ησλ πέληε (5) εκεξψλ. 

δ) Δάλ απνζπώληαη ή δηαηίζεληαη ρσξίο αίηεζή ηνπο γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο εμ 

νινθιήξνπ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο ή θαη γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ, 5 ηνπ 

λ.3475/2006 (ΦΔΚ 146 η. Α’/ 13-7-2006) θαη ην άξζξν 18 παξ. 5 ηεο 

Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10- 2002 (Φ.Δ.Κ. 1340 η. Β/16-10-2002), αθνινπζείηαη ε 

αλσηέξσ ξχζκηζε ηεο πεξίπησζεο ( β). 

ε) Δάλ δηαηίζεληαη νιηθά ή κεξηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρνιεία 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ή δηαηίζεληαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε ΗΔΚ,  
ιακβάλνπλ ηηο ΜΓ ηεο πιεζηέζηεξεο ζρνιηθήο κνλάδαο Γ.Δ. αξθεί λα κελ 

ππνιείπνληαη ησλ κνξίσλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ( ή ηεο πξνζσξηλήο ηνπο 

ηνπνζέηεζεο). ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκφο γίλεηαη φπσο ζηα παξαπάλσ (γ,δ). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 1 : Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ απφ ην έηνο 2002-03 κεηά ηελ ηζρχ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 2986/2002. Γηα ηα πξνεγνχκελα έηε εθαξκφδεηαη 

ε Γ2/74341/31-10-2001 εγθχθιηνο ησλ κεηαζέζεσλ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 2: Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη είραλ ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά 

ζε θάπνην ζρνιείν θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπάζηεθαλ ή δηαηέζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο, επεηδή ήηαλ ππεξάξηζκνη ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο 

κεηάζεζεο ηνπ ηδίνπ Π.Τ..Γ.Δ. 
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  Πνηνο ρξόλνο δελ ππνινγίδεηαη ζηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

κεηάζεζεο; Πνηα κόξηα ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ιακβάλεη ηόηε ν 

εθπαηδεπηηθόο; 

Γελ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα κεηάζεζεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ κφξηα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο σο αθνινχζσο. 

 

Απνζπάζεηο από ΠΤΓΔ ζε ΠΤΓΔ  

α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη απφ Π.Τ..Γ.Δ. ζε Π.Τ..Γ.Δ. θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζρνιείν ιακβάλνπλ ηηο κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ ζρνιείνπ 

απφζπαζεο. Γηα ην ρξφλν παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηάζεζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο 

ππαηηηφηεηα, ζα ιεθζνχλ ππφςε αλαδξνκηθά νη κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

Σα κφξηα δπζκελψλ ζπλζεθψλ ηνπ ζρνιείνπ απφζπαζεο ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζα ιακβάλνπλ ηα 

κφξηα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ή ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο.  

β) Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνζπάζηεθαλ απφ Π.Τ..Γ.Δ. ζε Π.Τ..Γ.Δ. θαη 

ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ζρνιεία κε δηαθνξεηηθέο 

κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ν ππνινγηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ ιακβάλνπλ ζα γίλεη 

αλαινγηθά κε βάζε ηελ εβδνκάδα ησλ πέληε εκεξψλ. Γειαδή, θάζε εβδνκάδα ζα 

ζεσξείηαη 5/5 θαη νη κνλάδεο ζα επηκεξίδνληαη ζηελ θάζε ζέζε. Όπνπ θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, δηαηεξνχληαη ηα δχν πξψηα 

ςεθία. Γε ζηξνγγπινπνηνχληαη νχηε πξνο ηα πάλσ νχηε πξνο ηα θάησ, έζησ θη αλ ην 

ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε.  

γ) ηελ πεξίπησζε απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηελ ίδηα εκέξα ππεξεηεί γηα 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε δχν ζρνιεία κε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ κνλάδσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζεσξείηαη φηη ππεξεηεί ζην 

ζρνιείν κε ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.  

 

Λνηπέο απνζπάζεηο, ρξόλνο άζθεζεο θαζεθόλησλ κε ζεηεία θιπ  

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 

3848/2010 (ΦΔΚ 71/η.Α΄/19-5-2010), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3966/2011 «ε 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 Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο θαη ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) 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».  

Με βάζε ηα αλσηέξσ:  

α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 

ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.) ιακβάλνπλ ηα κφξηα ηεο 

πιεζηέζηεξεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο. 
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Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο απνζπψκελνπο ζηα Απηνηειή Γξαθεία Ννκηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γ/λζεσλ Δθπαίδεπζεο.  

Ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζην ΦΔΚ.  

β) Γηα φιεο ηηο ινηπέο απνζπάζεηο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., θαζψο θαη 

ζε ππεξεζίεο εθηφο Τ.ΠΑΗ.Θ. ή άζθεζε θαζεθφλησλ κε ζεηεία, νη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ ηηο Μ..Γ. ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ ππεξεζία ζρνιηθήο κνλάδαο 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3848/2010 «ε 

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».  

 

 Δηδηθέο ξπζκίζεηο Μ..Γ. 

α) Απόζπαζε ζην εμσηεξηθό:    χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 8 πεξ. η ηνπ Π.Γ. 50/96 

«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 Γ' 

θαηεγνξίαο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο».    
Δμαίξεζε ζ’ απηφ απνηειεί ε ξχζκηζε γηα ην ρξφλν απφζπαζεο ζην εμσηεξηθφ γηα 

ηνπο λενδηνξηζζέληεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ν δηνξηζκφο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ελψ 

ήδε ππεξεηνχζαλ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ [παξ.2 ηνπ άξ. 25 ηνπ 

Ν.2413/96 (Φ.Δ.Κ. 124 Α’) θαη παξ.2 ηνπ αξ.20 ηνπ Ν.4027/2011 (Φ.Δ.Κ.233Α’)] θαη 

κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απηνί απνζπψληαη θαη παξακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηελ 

νξθσκνζία ηνπο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ 

νξθίζζεθαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία (αξ. 421/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ.). ηελ 

πεξίπησζε απηή δειαδή ν ρξφλνο ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ 

απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ (θαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο θαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο γηα δπζκελείο ζπλζήθεο). 

β)  Άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο: χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 8 

πεξ. ζ ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 100/1997 «Ο 

τρόλος άδεηας σπερεζηαθής εθπαίδεσζες  κε αποδοτές ζεφρείηαη όηη δηαλύζεθε ζε 

ζτοιείο Α’ θαηεγορίας»  θαη φρη ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζρεη. ε αξ. 

2888/12.2.99 γλσκνδφηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τ.Π.Δ.Π.Θ.). 

 

 Πνηα πξνϋπεξεζία ιακβάλεηαη ππόςε γηα Μ..Γ. 

Α) Ζ αλαγλσξηζκέλε πξνϋπεξεζία:  

α) ζηε δεκφζηα ή ηδησηηθή Α/ζκηα ή Β/ζκηα εθπαίδεπζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ (αξηζκ. 1924/23-9-2002 απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ.), 

β) ζηε ηβηηαλίδεην, ζηα Μ.Π.Κ. θαη ζηελ Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ζηήξημε, 

γ) εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΠΔ05, ΠΔ06 θαη ΠΔ07 ζην Βξεηαληθφ πκβνχιην, ην 

Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Ηλζηηηνχην Γθαίηε. (άξ.8 παξ.17 ηνπ Ν.2817/00 – Φ.Δ.Κ. 

78 Α’) θαη 

δ) ζηα Γεκφζηα Λχθεηα Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Γ.Λ.Δ.Ν.) (άξζξν 16 ηνπ Ν.2743/99 – 

Φ.Δ.Κ. 211 Α’). 

   Γηα ινηπή πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ππνινγίδεηαη γηα κνλάδεο 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη δελ αλαθέξεηαη εδψ (γηα παξάδεηγκα ζε ΑΔΗ), δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα Μ..Γ. 
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Β) H πξνϋπεξεζία ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηάηαμε απφ ηελ Α/ζκηα, ηε Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε ή ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο ηεο 

πιεζηέζηεξεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχζαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο κεηάηαμήο ηνπο (Άξζξν 16 παξ. 8  εδ. δεχηεξν ηνπ Π.Γ. 

50/96). 

Γ) Δηδηθή ξύζκηζε κνξίσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο γηα ηνπο δηνξηζζέληεο κε ην 

άξζξν 22 ηνπ Ν. 3577/2007 (ΦΔΚ130 Α΄).  

   Ζ πξνυπεξεζία ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ εθιήζεζαλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία σο αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, δχλαηαη 

λα ππνινγίδεηαη σο πξνυπεξεζία αλαπιεξσηή πξνζθεξζείζα ζε δεκφζην ζρνιείν, 

εθφζνλ ν ηδησηηθφο εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε ζηε Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην ηδησηηθφ ζρνιείν. ηελ 

πεξίπησζε απηή δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηεί ε αλσηέξσ πξνυπεξεζία θαη σο 

πξνζθεξζείζα ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2006-

2007 θαη γηα κία κφλν θνξά. 

 

 Σξόπνο ππνινγηζκνύ πξνϋπεξεζίαο Ωξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο αλάινγα κε 

ηα ζρνιεία ζηα νπνία ππεξέηεζαλ θάζε ζρνιηθφ έηνο μερσξηζηά. Όηαλ ην ίδην 

ζρνιηθφ έηνο έρνπλ ππεξεηήζεη ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία ίδηαο θαηεγνξίαο ν ρξφλνο 

ινγίδεηαη εληαίνο, ελψ ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο ν ρξφλνο ππνινγίδεηαη 

μερσξηζηά γηα θάζε έλα ζρνιείν (νπφηε θαη θάζε ππεξέηεζε ζα αλαγξάθεηαη 

μερσξηζηά ζηηο ππεξεηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-Datacenter) θαη πάληα 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο εβδνκαδηαίνπ 

σξαξίνπ.  

 

 Πνηα ε αθεηεξία ππνινγηζκνύ ησλ Μ..Γ. 

α) Γηα κεηαηηζέκελνπο: Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηέζεθαλ ιακβάλνπλ ηηο Μ..Γ. 

ηεο λέαο νξγαληθήο ζέζεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ ΠΤΓΔ θαη ηελ αλάιεςε 

ππεξεζίαο απηψλ ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο.  

β) Γηα λενδηόξηζηνπο: Χο αθεηεξία ππνινγηζκνχ ησλ Μνλάδσλ πλζεθώλ 

Γηαβίσζεο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ιακβάλεηαη ε 1
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηνξηζκνχ, 

δεδνκέλνπ φηη ην ζρνιηθφ έηνο αξρίδεη ηελ εκεξνκελία απηή. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ν ρξφλνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ζηε Γηεχζπλζε. 

γ) Γηα κεηαηαρζέληεο: Απφ 1 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο κεηάηαμεο, εθφζνλ ε κεηάηαμε 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε 

κεηάηαμε πξαγκαηνπνηεζεί κεζνχζεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, σο αθεηεξία 

ππνινγηζκνχ ησλ Μ..Γ. ζα ζεσξείηαη ε πξάμε αλάιεςεο ζηε Γηεχζπλζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθφο ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ, ιφγσ αληηθεηκεληθήο 

δπζθνιίαο, δελ θαιχπηεη ην ππνρξεσηηθφ ηνπ σξάξην, ζεσξείηαη φηη ην έρεη 

ππεξεηήζεη.  

 ρεηηθά κε ηα κφξηα δπζκελψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ 

δηθαηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ, ζαο 

αλαθέξνπκε ηα εμήο:  

1. Δθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ζην ΠΤΓΔ νξγαληθήο ηνπ κε πξνζσξηλή 

ηνπνζέηεζε, ιακβάλεη αλαδξνκηθά γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (1/7 – 31/8) ηα 
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κφξηα ηεο επφκελεο ηνπνζέηεζεο. Δηδηθά γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο πνπ δελ είλαη 

γλσζηή ε επφκελε ηνπνζέηεζή ηνπ, ιακβάλεη ηα κφξηα ηεο ηξέρνπζαο πξνζσξηλήο 

ηνπνζέηεζεο.  

2. Σα ίδηα κε ην (1) ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην 

αληίζηνηρν ΠΤΠΔ, μεθηλψληαο απφ 22/6 πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ πξνζσξηλή ηνπο 

ηνπνζέηεζε.  

3. Δθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απνζπαζηεί απφ ΠΤΓΔ ζε ΠΤΓΔ/ΠΤΠΔ, γηα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο απφζπαζήο ηνπ ιακβάλεη ηα κφξηα ηεο 

πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο.  

αο επηζεκαίλνπκε όηη θάζε εθπαηδεπηηθόο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

ΠΤΓΔ, πξέπεη λα έρεη πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε, αθόκα θη αλ απνζπαζηεί ζε άιιν 

ΠΤΓΔ/ΠΤΠΔ ή δηαηεζεί ζην αληίζηνηρν ΠΤΠΔ.  

ΖΜΔΗΩΖ Η. Γηα λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην απηφ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έρνπκε απφζπαζε, ηνπνζέηεζε ή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ππεξεηνχλ ζηηο ππεξεζίεο απφζπαζεο, ηνπνζέηεζεο ή δηάζεζεο. 

Δθφζνλ ε δηάζεζε ή απφζπαζε είλαη κεξηθή, νη κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ππνινγίδνληαη αλαινγηθά.  

ΖΜΔΗΩΖ ΗΗ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αδεηψλ γηα λα ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα 

κεηάζεζεο θαη λα ιακβάλνληαη ηα κφξηα νξγαληθήο πξέπεη νη άδεηεο λα ρνξεγνχληαη 

απφ ηελ νξγαληθή ηνπο. Αλ απηέο ρνξεγήζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απφζπαζήο 

ηνπο ζε ππεξεζίεο ή ζρνιεία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα 

κεηάζεζεο ηφηε αζθαιψο δελ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα κεηάζεζεο θαη δελ παίξλνπλ ηα 

κφξηα ηεο νξγαληθήο ηνπο.  

ΖΜΔΗΩΖ ΗΗΗ. ε πεξίπησζε απφζπαζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζεο 

άδεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ππεξεζία ζηε ζέζε απφζπαζεο κε ηε ιήμε ηεο 

άδεηαο.  

 

 ε πνηα πεξίπησζε έρνπκε δηπιαζηαζκό ησλ Μ..Γ.; 

Α. ην ςεθηζζέλ άξζξν 39 παξ. 2 ηνπ λνκνζρεδίνπ «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 

Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο» αλαθέξεηαη 

φηη γηα ην ηξέρνλ δηδαθηηθφ έηνο «Δηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηνξίζηεθαλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ 20.5.2010 έσο θαη 31.12.2010 

δηθαηνχληαη ηα κφξηα κεηάζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 

12 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3848/2010, πνπ θαηαξγείηαη κε ην πξψην εδάθην ηεο 

πεξίπησζεο β’ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη 

31.8.2013, εθφζνλ ππεξεηήζνπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012 - 

2013, αδηαιείπησο, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο πνπ δηνξίζηεθαλ ή 

κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε πεξηνρή γηα άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

αλαγθαζηηθά γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπο.» 

Β. Οη αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηηο δηπιάζηεο κνλάδεο ηνπ αξηζκνχ 

κνλάδσλ κεηάζεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ 

έηνο 2012-13, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

α) Υξόλνο δηνξηζκνύ:  
   Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ δηνξηζηεί απφ 20.5.2010 έσο θαη 31.12.2010, 

δειαδή κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3848/2010. 

β) πλερήο δηεηήο ππεξεζία ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ 

έηνπο πνπ γίλεηαη ν δηπιαζηαζκόο ησλ κνλάδσλ:  
   Ο δηπιαζηαζκφο ησλ κνλάδσλ ρνξεγείηαη, αθνχ ζπκπιεξσζεί ππεξεζία δχν εηψλ 

απφ ην δηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνχ ηνπο θαη κάιηζηα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ηεο πξνζσξηλήο ππεξέηεζήο ηνπο ή ησλ πξνζσξηλψλ ηνπνζεηήζεσλ 
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ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη ε πξψηε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζή ηνπο. 

Τπνινγίδνληαη δειαδή ην δηάζηεκα πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζήο ηνπο θαζψο θαη φζα δηαζηήκαηα ππεξεηνχλ κελ ζε 

άιιε ζρνιηθή κνλάδα (εληφο θαηά θχξην ιφγν ηεο πεξηνρήο κεηάζεζεο ή θαη εθηφο κε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 3 ηνπ Ν.3848/2010), αιιά ρσξίο επζχλε ηνπο (αλάγθεο 

ππεξεζίαο) ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3.1.3. ηνπ θεθαιαίνπ 

Γ’ ηνπ Γεχηεξνπ Μέξνπο ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ. 

γ) Τπεξέηεζε θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα νξγαληθήο 

ζέζεο:  

   Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο (θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνυπφζεζε) δηπιαζηάδεηαη ε κνξηνδφηεζε εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε (ζεκ.: ε νξηζηηθή νξγαληθή ζέζε -αθνχ κεηά ηε δηεηία πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη νξηζηηθά- ή έζησ ε πξνζσξηλή νξγαληθή ζέζε εάλ δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ νξηζηηθά) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012 

- 2013, αδηαιείπησο, ζε απηήλ. 

δ) Τπεξέηεζε θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ζε ζέζε γηα αλάγθεο ππεξεζίαο:  

   Σν δηπιαζηαζκφ ησλ κνξίσλ δηθαηνχληαη θαη φζνη ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο πεξηνρήο πνπ δηνξίζηεθαλ ή κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιε πεξηνρή γηα άζθεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ έξγνπ αλαγθαζηηθά γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο 

ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπο. 

Ζιεθηξνληθή θαηαρώξηζε ππεξεηήζεσλ κε δηπιαζηαζκό κνξηνδόηεζεο:  

Γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππεξεηήζεσλ πνπ 

δηπιαζηάδνληαη νη ΜΓ νη Γηεπζχλζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηα αθφινπζα:  

1) Ζ ππεξέηεζε ή νη ππεξεηήζεηο ησλ νπνίσλ ζα δηπιαζηάδνληαη νη ΜΓ ζα 

αλαγξάθνληαη ζηελ θαξηέια ησλ ππεξεηήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-

Datacenter σο ρσξηζηέο ππεξεηήζεηο γηα ην δηάζηεκα πνπ δηπιαζηάδνληαη νη κνλάδεο 

(ελλνείηαη φηη ζα ρσξηζηεί επηπιένλ ε ππεξέηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην δηάζηεκα 

αιιαγήο ησλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο: παιαηέο πεξηνρέο έσο 23-12-2012 θαη λέεο 

πεξηνρέο απφ 24-12-2012).  

2) Γηπιαζηαζκφο επηηξέπεηαη κφλν γηα ππεξεηήζεηο απφ 1-9-2012 έσο θαη 31-8-2013.  

3) Ο ρξφλνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηθαηνχληαη ηελ ελ ιφγσ κνξηνδφηεζε 

πξέπεη λα είλαη απφ 20.5.2010 έσο θαη 31.12.2010 θαη λα έρεη παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ή ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηνξίζηεθαλ κεηά θαη ηελ 1-10-2010.  

Δάλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο (1,2,3) ηφηε ζην ζχζηεκα εκθαλίδεηαη 

πεδίν θεηκέλνπ αηηηνιφγεζεο ηνπ δηπιαζηαζκνχ θαη αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο γηα 

επηβεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηπιάζησλ ΜΓ, ψζηε λα γίλεη ε απηφκαηε 

κνξηνδφηεζε.  

ην πεδίν αηηηνιφγεζεο ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:  

  Eάλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε 7.2 γ, αλαγξάθεηαη «ΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΟΡΓΑΝΗΚΖ» ή «ΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ» θαη αλαθέξεηαη ε 

απφθαζε ηνπνζέηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ θαηέρεη θαη ππεξεηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη  

  εάλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε 7.2. δ αλαγξάθεηαη «ΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ 

ΑΝΑΓΚΔ ΤΠΖΡΔΗΑ» θαη αλαθέξεηαη ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

γηα ηε κεηαθίλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

  

ΠΡΟΟΥΖ! Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην όηη κε επζύλε ησλ Γηεπζπληώλ 

Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη νη πξνεγνύκελεο απνθάζεηο λα απνζηαινύλ ζην αξκόδην 

Σκήκα ηεο Κ.Τ. ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., άιισο ν δηπιαζηαζκόο ζα αθπξώλεηαη.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΟΤΜΔ ΟΣΗ:  
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(1) Δάλ ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ είλαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ ν ρξφλνο μεθηλά απφ ηελ 

εκεξνκελία αλάιεςεο ππεξεζίαο.  

(2) Απηνλφεην είλαη φηη ην ίδην αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλαβνιήο 

νξθσκνζίαο πέξαλ ηνπ Οθησβξίνπ γηα φζνπο έρνπλ ΦΔΚ δηνξηζκνχ ηνλ Αχγνπζην ή 

επηέκβξην.  

(3) Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί απνζπψληαη κε δηθή ηνπο επζχλε/αίηεζε είηε εληφο ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο είηε εθηφο ν ρξφλνο ηεο απφζπαζεο δελ πξνζκεηξάηαη ζηε δηεηία. Αληίζεηα, 

εάλ απνζπψληαη ή δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, εληφο ή εθηφο ΠΤΓΔ 

(Ν.3848/2010), ε ππεξεζία απηή δχλαηαη λα πξνζκεηξεζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ 

κεηαθηλεζεί θάπνηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο παξαθαινχκε λα δηαζθαιηζηεί ην 

φηη ζηε ζέζε ηνπ δελ ηνπνζεηήζεθε άιινο (πξβι: «δε λνείηαη κεηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο, φηαλ δεκηνπξγείηαη θελφ ζηε ζέζε πνπ 

ππεξεηεί, γηα ηελ θάιπςε ηεο νπνίαο θιεζεί λα ηνπνζεηεζεί άιινο εθπαηδεπηηθφο» 

αξηζκ. 105756/Γ1/13-9-2012 εγθχθιηφο καο).  

(4) ρεηηθά κε ην είδνο ησλ αδεηψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε αθνινπζνχληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 2.2. ηνπ θεθαιαίνπ Α’ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο 

παξνχζεο εγθπθιίνπ.  

 

ΔΔΔ...   ΔΔΔΝΝΝΣΣΣΟΟΟΠΠΠΗΗΗΟΟΟΣΣΣΖΖΖΣΣΣΑΑΑ      

 

 Ννκηθό πιαίζην 

χκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 9 ηνπ Π.Γ. 50/96 «Μνλάδεο κεηάζεζεο γηα 

εληνπηόηεηα ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, 

όηαλ δεηνύλ κεηάζεζε από κία πεξηνρή ζε άιιε πεξηνρή, εθόζνλ είλαη δεκόηεο 

Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ηεο πεξηνρήο από δηεηίαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο. Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα 

εληνπηφηεηα ππνινγίδνληαη θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ κεηάζεζε ή ηνπνζέηεζε 

κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή, εθφζνλ είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία ζηα νπνία επηζπκνχλ λα κεηαηεζνχλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ. (…) 

Ζ εληνπηόηεηα απνδεηθλύεηαη από βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ πξνέδξνπ θνηλόηεηαο ή 

δεκάξρνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δεκόηεο ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο από δηεηίαο». 

χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξ. 30 ηνπ Ν.3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010 η. Α΄) νη 

κνλάδεο κεηάζεζεο γηα εληνπηόηεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΠΓ50/1996, νξίδνληαη ζε ηέζζεξηο (4). 

Ζ κνξηνδφηεζε ηεο εληνπηφηεηαο ζηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2012-2013, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο δηεπξπκέλνπο δήκνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010 Σ.Α΄) «Νέα 

Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρφκέλες Γηοίθεζες-Πρόγρακκα 

Καιιηθράηες». 

 

 Γηεπθξηλίζεηο 

α) Ζ κόληκε δηακνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζ' έλαλ ηόπν δελ αξθεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ κνλάδσλ εληνπηόηεηαο, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

δεκφηεο απφ δηεηίαο ηνπ δήκνπ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεηείηαη κεηάζεζε. 

β) Ζ βεβαίσζε ηνπ δεκάξρνπ πξέπεη λα είλαη πξόζθαηε θαη λα αλαγξάθεη 

ππνρξεσηηθά από πόηε ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δεκόηεο ηνπ δήκνπ.  

γ) Μνλάδεο κεηάζεζεο γηα εληνπηόηεηα ππνινγίδνληαη επίζεο θαη ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο δηεηέιεζε αζξνηζηηθά γηα δύν 

ρξόληα δεκόηεο δηαθόξσλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεηείηαη ε κεηάζεζε. 
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Γελ είλαη δειαδή απαξαίηεην ε δηεηία λα ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ ίδην δήκν. Ο 

αζξνηζηηθόο απηόο ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ δε λνείηαη γηα ηηο κεηαζέζεηο από 

ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο, δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε εληνπηφηεηα 

ζπλδέεηαη κε ην δήκν φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία ζηα νπνία δεηνχλ λα κεηαηεζνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, νπφηε ζα ζπληξέρεη ην ζηνηρείν ηεο εγγξαθήο ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα ζην ζπγθεθξηκέλν δήκν. 

δ) ε πεξίπησζε αλακεηαδεκόηεπζεο, γηα λα ρνξεγεζνύλ κνλάδεο εληνπηόηεηαο, 

πξέπεη κεηά ηελ αλακεηαδεκόηεπζε λα δηαλπζεί ζηνλ ηειεπηαίν δήκν ν λόκηκνο  

ρξόλνο ηεο δηεηίαο. Γελ κπνξεί δειαδή λα ζπλππνινγηζηεί ν ρξφλνο πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο  ήηαλ θαηά ην παξειζφλ δεκφηεο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ νπνία δηεγξάθε 

θαη πάιη επέζηξεςε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο (αξ. 244/1989 

γλσκνδφηεζε Ν.Τ.Γ./Κ.Τ. ΤΠΔΠΘ). 

ε) Καηά ηηο κεηαζέζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαη θαηά ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε εληνπηφηεηα δε «κεηαθέξεηαη» φηαλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ δήκνπ ηεο νπνίαο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη δεκφηεο, δε ιεηηνπξγεί ζρνιείν.  

 

ΣΣΣ ...    ΖΖΖ    ΠΠΠΡΡΡΧΧΧΣΣΣΖΖΖ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΗΗΗΜΜΜΖΖΖΖΖΖ    

 

 Ννκηθό πιαίζην 

χκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 10 ηνπ Π.Γ. 50/96 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δεηνχλ 

κεηάζεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ιακβάλνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο πξώηεο 

πξνηίκεζήο ηνπο δύν (2) κνλάδεο κεηάζεζεο». 

 

 Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ακνηβαίαο κεηάζεζεο; 

1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ακνηβαία κεηάζεζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ. 50/96 (ΦΔΚ 45Α
’
) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 100/97 (ΦΔΚ 94Α
’
). 

   α) Να αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν θαη λα κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25εηή πξαγκαηηθή 

ππεξεζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/96 (ΦΔΚ 45Α
’
), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 100/97 (ΦΔΚ 94Α
’
), κέρξη 31 Απγνχζηνπ 2011. 

   β) Ζ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη θαηά 

ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2011 ηα δέθα (10) έηε.  

   γ) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη δχν ρξφληα ππεξεζίαο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κέρξη 31-8-2011, εθ ησλ 

νπνίσλ ηνλ έλα ρξφλν ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε φζνη κεηαηέζεθαλ πξηλ ην 2011 θαη 

δύν φζνη κεηαηέζεθαλ απφ ην 2011 θαη κεηά. 

2. Γελ δηθαηνχληαη ακνηβαίαο κεηάζεζεο νη ραξαθηεξηδφκελνη σο ππεξάξηζκνη (άξζξν 

10 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ 100/97) θαζώο 

θαη όζνη δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξγαληθά ζε ζρνιηθή κνλάδα. 
3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηίζεληαη ακνηβαία έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο 

κεηάζεζεο γηα ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ, εθφζνλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάζεζήο ηνπο απηήο θαη 

κέρξη 31 Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαζέζεηο ππεξεηήζνπλ 

γηα κηα ηξηεηία εθηφο ηεο πεξηνρήο απφ ζρνιείν ηεο νπνίαο κεηαηέζεθαλ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ακνηβαία κεηάζεζε ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζηελ 

νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ κεηαζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 50/96 (Φ.Δ.Κ. 

45Α
’
), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 100/97 (ΦΔΚ 94Α

’
). 

5. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, αθνχ δηαπηζηψζνπλ φηη νη ελδηαθεξφκελνη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ακνηβαία κεηάζεζε θαη ειέγμνπλ ηελ πιεξφηεηα θαη 

ηελ νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 
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Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο - Σκήκα Γ΄ ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., καδί κε ηηο αηηήζεηο, 

βεβαίσζε (ελζσκαησκέλε ζην ζρεηηθφ έληππν αίηεζεο) φπνπ ζα δειψλεηαη ν ρξφλνο 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 50/1996 (ΦΔΚ 45Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην Π.Γ. 100/1997 (ΦΔΚ 94Α’) θαη ην Π.Γ.39/1998 (ΦΔΚ 43Α΄), ην ΦΔΚ 

δηνξηζκνχ ηνπο, αλ έρνπλ ππεξεηήζεη έλα έηνο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, θαζψο θαη 

αλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ππεξάξηζκνη θαη αλ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

ΠΤΓΔ.  

 

ΔΔΔΗΗΗΓΓΓΗΗΗΚΚΚΔΔΔ   ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΖΖΖΓΓΓΟΟΟΡΡΡΗΗΗΔΔΔ   ΜΜΜΔΔΔΣΣΣΑΑΑΘΘΘΔΔΔΖΖΖ       

 
1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη αλήθνληεο ζε κία 

απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 50/1996, ζηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3194/2003, ζην άξζξν 17 ηνπ Ν.3402/2005, ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 

3454/2006 θαη ζην άξζξν 52 ηνπ Ν.4115/2013.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξζ. 13 ηζρχεη κφλν γηα ηηο κεηαζέζεηο απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο (παξ. 3 άξζξν 30 ηνπ Ν. 3848/2010) θαη φρη γηα ηηο 

κεηαζέζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο.  

 2. Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά, δειαδή:  

   α) Βεβαίσζε ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ζηελ νπνία 

εθηίζεηαη θαη ην ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο (εθφζνλ ε κεηάζεζε δεηείηαη γηα ιφγνπο 

πγείαο). ρεηηθά κε ηε βεβαίσζε απηή, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α΄/15-07-2010), δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 

  Όζεο βεβαηψζεηο ηεο Β/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηζρχνπλ αθφκα ζα 

γίλνληαη δεθηέο. 

 ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο βεβαίσζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. (κέρξη ηε 

ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ κεηάζεζεο ζηηο 30-11-2013), ζα 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ζα πξνζθνκηζηεί ε 

βεβαίσζε, κφιηο εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη πάλησο πξηλ ηελ 

εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απηψλ απφ ην αξκφδην πκβνχιην (ΚΤΓΔ).  

εκεηψλνπκε φηη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ινηπέο βεβαηψζεηο πξνβιεκάησλ πγείαο.  

   β) Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

   γ) Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 

αιινδαπήο αξρήο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ 

Διιάδαο, γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο.  

3. Γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ηνπο 

ζέζε, πξαγκαηνπνηνχληαη δε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ άιισλ κεηαζέζεσλ θαη νη 

ππνςήθηνη ζπγθξίλνληαη κφλν κεηαμχ ηνπο.   

ΖΜΔΗΩΖ: Σν πεδίν ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ ν 

εθπαηδεπηηθφο αλήθεη ζε κηα απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 

50/1996, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3194/2003, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3402/2005, 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3454/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4115/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην πεδίν «Πεξηγξαθή Δηδηθήο Καηεγνξίαο ζην νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε εηδηθή 

θαηεγνξία (π.ρ. 4 παηδηά - ηζηνξηθφ αζζέλεηαο θιπ.).  

Αλ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία απηά απ’ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο 

ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο ηνπο αθφκα θη αλ δελ αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία ζα 

θαηαρσξίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαλνληθά σο εηδηθή θαηεγνξία -γηα λα κελ 
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ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ρεηξφγξαθεο θαη ειεθηξνληθήο αίηεζεο- αιιά ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Πξψην, Κεθ. Α΄, πεξ. 2.3 ηεο παξνχζαο 

Δγθπθιίνπ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ απφ ην ΚΤΓΔ. 

 

ΜΜΜΔΔΔΣΣΣΑΑΑΘΘΘΔΔΔΔΔΔΗΗΗ   ΔΔΔ   ΜΜΜΟΟΟΤΤΤΗΗΗΚΚΚΑΑΑ   ΥΥΥΟΟΟΛΛΛΔΔΔΗΗΗΑΑΑ    
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεηάζεζε ζε Μνπζηθά ζρνιεία έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθφζνλ κέρξη 31-8-2014 (Άξζξν 8 

πεξ. Β΄ ηνπ Π.Γ.100/97, άξζξν 16 πεξ. Η΄ ηνπ Ν.1824/88 (ΦΔΚ 296Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ.9 ηνπ Ν.3391/2005 (ΦΔΚ 240Α΄):  

α) Έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη  

β) Έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

   Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαζέζεσλ ζε Μνπζηθά ζρνιεία, νη Πξντζηάκελνη 

ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ 

αλήθνπλ ηα ζρνιεία απηά, γλσζηνπνηνχλ ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζε φιεο ηηο 

Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. θαη ζην Σκήκα Γ΄ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.   

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη:  

α) Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη έρνπλ: 1) 

ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη 2) 5εηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 

ζρνιεία Β/ζκηαο Δθπ/ζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

β) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πιήξεο θάθεινο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηίηισλ 

ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ νη ππνςήθηνη (νη μελφγισζζνη ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαγλσξηζκέλνη απφ ην ΓΟΑΣΑΠ/ΓΗΚΑΣΑ) κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη ηα 

ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 100/97 θαη πίλαθαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.  

Όια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα. ηελ πεξίπησζε δε ησλ μελφγισζζσλ απαηηείηαη επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όζνλ αθνξά επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

βηβιία, αξθεί επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ εμσθχιινπ θαη ηεο πξψηεο ζειίδαο. 

Δθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ Η: Όινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί – αθφκε θαη φζνη έρνπλ 

θαηαζέζεη αίηεζε θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ γηα κεηαζέζεηο ζε Μνπζηθά (ή άιια) 

ζρνιεία πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εθ λένπ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζή ηνπο.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ ΗΗ: Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα επηζηξέθνληαη.  

γ) Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θιάδνπ ΠΔ16 (Μνπζηθήο):  

i) Γηα ην κάζεκα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο (κνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε):  

Πηπρίν αληίζηημεο ή θνχγθαο ή δίπισκα ζχλζεζεο. Σεθκεξησκέλε ελαζρφιεζε κε ην 

πξνο δηδαζθαιία κάζεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ.  

ii) Γηα ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο:  

Γίπισκα Βπδαληηλήο Δθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο. Γλψζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ 

θαη ηεθκεξησκέλε ελαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ.  

iii) Γηα ην κάζεκα ηεο δηεχζπλζεο ρνξσδηαθψλ θαη νξρεζηξηθψλ ζπλφισλ:  

Αληίζηνηρνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηεθκεξησκέλε πεληαεηή ελαζρφιεζε κε ην πξνο 

δηδαζθαιία κάζεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηα παξαπάλσ 

ηππηθά πξνζφληα, ε θαιιηηερληθή επηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν, λα πξνηείλεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο απηνχο πνπ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα 

ηππηθά πξνζφληα γηα ην κάζεκα ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο, κε πεληαεηή 
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ηεθκεξησκέλε ελαζρφιεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ ή ηνπ καζήκαηνο 

ηεο δηεχζπλζεο ρνξσδηαθψλ θαη νξρεζηξηθψλ ζπλφισλ.  

iv) Γηα ην κάζεκα ησλ επξσπατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ:  

Γίπισκα ή πηπρίν κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ηεθκεξησκέλε ελαζρφιεζε κε ην πξνο 

δηδαζθαιία κάζεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ.  

Γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο παηδείαο ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθψλ ρνιείσλ θαη 

πέξαλ απηήο ηελ επηκφξθσζε, ηε κεηεθπαίδεπζε, ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηα Μνπζηθά ρνιεία, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ επηζηεκνληθή 

ζπγθξφηεζε θαη γεληθά ηα απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.  

Δπίζεο, θαζεγεηέο κνπζηθήο πνπ δηνξίζηεθαλ ζε Μνπζηθά ζρνιεία έρνπλ δηθαίσκα 

ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο γηα άιιν κνπζηθφ ζρνιείν, εθφζνλ έρνπλ ππεξεηήζεη 

ηελ θαηερφκελε νξγαληθή ζέζε, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά φισλ ησλ αλσηέξσ.   

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ : εκεηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

κεηάζεζε κφλν γηα ηα ζρνιεία ζηα νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζνχλ βάζεη 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο, θαη ζπλεπψο, φζνη έρνπλ δηνξηζηεί θαη 

ηνπνζεηεζεί απνθιεηζηηθά ζε Μνπζηθά ρνιεία βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ΦΔΚ κπνξνχλ 

λα κεηαηεζνχλ κφλν ζε απηά.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 

παξ.7.α ηνπ Ν.3475/2006 (ΦΔΚ 146Α΄), νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ16, απφθνηηνη 

Χδείνπ, νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ απφ ην 2006 θαη κεηέπεηηα κε πξνυπεξεζία 30κήλνπ 

θαη ηνπνζεηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε Μνπζηθά ρνιεία, δχλαληαη λα ππνβάινπλ 

αίηεζε κεηάζεζεο κφλν γηα ηα Μνπζηθά ρνιεία.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  

1. Γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε Μνπζηθά 

ζρνιεία, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο θαη ηελ ππεξέηεζε ηεο 

νξγαληθήο ζέζεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα θεθ. Α΄& Β’, αληίζηνηρα, ηνπ Πξψηνπ 

κέξνπο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.  

2. Δπηζεκαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

Μνπζηθά ρνιεία ζηα νπνία δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ 

θιάδν ηνπο.  

3. Οη Γηεπζχλζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρψξαο δελ ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηακφξθσζε θξίζεο γηα ηνπο 

ππφ κεηάζεζε εθπαηδεπηηθνχο φπσο απνιπηήξηα Λπθείνπ, ηξαηνχ, βεβαηψζεηο 

πξνυπεξεζίαο πνπ δελ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζρνιεία, ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο, θαζψο 

θαη θσηνηππίεο θαη απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ.  

4. ε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζεο αίηεζεο κεηάζεζεο εθπ/θψλ ζε Μνπζηθφ ζρνιείν, δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε αίηεζή ηνπο γηα άιιε θαηεγνξία κεηάζεζεο.  

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία απηά ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηνχλ λα 

κεηαηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζρνιείν νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε 

κεηάζεζεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη φρη αίηεζε βειηίσζεο.  

 

 ΜΜΜΔΔΔΣΣΣΑΑΑΘΘΘΔΔΔΔΔΔΗΗΗ   ΔΔΔ   ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗΣΣΣΔΔΔΥΥΥΝΝΝΗΗΗΚΚΚΑΑΑ   ΥΥΥΟΟΟΛΛΛΔΔΔΗΗΗΑΑΑ      

 
Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηάζεζεο ζε Καιιηηερληθά ρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 100/97, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηθαίσκα ππνβνιήο 

αίηεζεο κεηάζεζεο ζηα Καιιηηερληθά ρνιεία έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο πνπ κέρξη 31-08-2014:   

α) Έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη  

β) Έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.   
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ηελ αίηεζε κεηάζεζεο ζε Καιιηηερληθά ρνιεία επηζπλάπηνληαη:   

α) Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη έρνπλ: 1) 

ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη 2) πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία 

ζε ζρνιεία Β/ζκηαο Δθπ/ζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ   

β) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πιήξεο θάθεινο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηίηισλ 

ζπνπδψλ πνπ θαηέρνπλ νη ππνςήθηνη (νη μελφγισζζνη ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαγλσξηζκέλνη απφ ην ΓΟΑΣΑΠ/ΓΗΚΑΣΑ), κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη ηα 

ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 50/96 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 100/97, θαζψο θαη πίλαθαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απηψλ.  

Όια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα. ηελ πεξίπησζε δε ησλ μελφγισζζσλ απαηηείηαη επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όζνλ αθνξά επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

βηβιία, αξθεί επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ εμψθπιινπ θαη ηεο πξψηεο ζειίδαο.  

Δθπξόζεζκα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ Η: Όινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί – αθφκε θαη φζνη έρνπλ 

θαηαζέζεη αίηεζε θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ γηα κεηαζέζεηο ζε Καιιηηερληθά (ή 

άιια) ζρνιεία πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εθ λένπ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζή ηνπο.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ ΗΗ: Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα επηζηξέθνληαη.   

Γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαιιηηερληθψλ εηδηθνηήησλ ζε Καιιηηερληθά 

ρνιεία ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Καιιηηερληθψλ ρνιείσλ θαη πέξαλ απηήο ηελ επηκφξθσζε, ηε 

κεηεθπαίδεπζε, ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηα Καιιηηερληθά ρνιεία, ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη γεληθά ηα απμεκέλα 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.   

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  

1. Γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε Καιιηηερληθά ζρνιεία, θαζψο 

θαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο θαη ηελ ππεξέηεζε ηεο νξγαληθήο 

ζέζεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα θεθ. Α’ θαη Β’, αληίζηνηρα, ηνπ Πξψηνπ κέξνπο 

ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.  

2. Δπηζεκαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

Καιιηηερληθά ζρνιεία ζηα νπνία δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ 

θιάδν ηνπο.  

3. Οη Γηεπζχλζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο δελ ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ δηθαηνινγεηηθά 

πνπ δελ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηακφξθσζε θξίζεο γηα ηνπο ππφ κεηάζεζε 

εθπαηδεπηηθνχο, φπσο απνιπηήξηα Λπθείνπ, ηξαηνχ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο πνπ 

δελ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζρνιεία, ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο, θαζψο θαη θσηνηππίεο 

θαη απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ. 

4. ε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζεο αίηεζεο κεηάζεζεο εθπ/θψλ ζε Καιιηηερληθφ ζρνιείν, 

δε ζα ιεθζεί ππφςε αίηεζή ηνπο γηα άιιε θαηεγνξία κεηάζεζεο.  

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε Καιιηηερληθφ ζρνιείν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δεηνχλ λα κεηαηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζρνιείν νθείινπλ 

λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κεηάζεζεο απφ  

πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη φρη αίηεζε βειηίσζεο.  

   

ΜΜΜΔΔΔΣΣΣΑΑΑΘΘΘΔΔΔΔΔΔΗΗΗ   ΔΔΔ   ΥΥΥΟΟΟΛΛΛΔΔΔΗΗΗΑΑΑ   ΓΓΓΗΗΗΑΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΗΗΗΣΣΣΗΗΗΜΜΜΗΗΗΚΚΚΖΖΖ   ΔΔΔΚΚΚΠΠΠΑΑΑΗΗΗΓΓΓΔΔΔΤΤΤΖΖΖ  
 

Ζ δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηάζεζεο ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπ/ζεο 

ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 114163/Γ2/14-10-2004 (ΦΔΚ 1592 Β΄ 25-

10-2004) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο:  
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1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ θαηερφκελε νξγαληθή ζέζε, κέρξη 

31-08-2014. Καηά ηηο κεηαζέζεηο πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ επηπιένλ ηα παξαθάησ 

πξνζφληα θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:  

α) Δπαξθή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη θνηηνχλ ζηα ζρνιεία απηά. Δηδηθά γηα 

ηελ κεηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα νπνία 

θνηηνχλ θαηά πιεηνςεθία Σζηγγάλνη καζεηέο, δελ απαηηείηαη γλψζε μέλεο γιψζζαο.  

β) Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο.  

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 ρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.  

δ) Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε Σάμεηο Τπνδνρήο ή Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα.  

ε) Δπαξθή γλψζε κηαο δηεζλνχο γιψζζαο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά).  

ζ) Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ θνξείο ηνπ ΤΠΔΘΠΑ ή 

ζπλεξγαδφκελνπο κε απηφ θνξείο.   

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαζέζεσλ ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπ/ζεο, νη 

Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ηα ζρνιεία απηά, γλσζηνπνηνχλ ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζε 

φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. θαη ζην Σκήκα Γ΄ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

3. Οη ήδε ππεξεηνχληεο ζε ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ δηθαίσκα 

ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο γηα άιιν ζρνιείν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γηα 

άιια ζρνιεία ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο, κεηά ηελ ζπκπιήξσζε δηεηνχο 

ππεξεζίαο ζε απηά.  

ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη:  

α) Βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ: 1) ππεξεηήζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη 2) ηνπιάρηζηνλ 2εηή ππεξεζία ζε 

ζρνιείν Γηαπνιηηηζκηθήο εθπ/ζεο γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε 

απηά.  

β) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πιήξεο θάθεινο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηίηισλ 

ζπνπδψλ (νη μελφγισζζνη ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ/ΓΗΚΑΣΑ) κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη ηα ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα 

πνπ θαηέρνπλ νη ππνςήθηνη θαη πίλαθαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.  

 Όια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα. ηελ πεξίπησζε δε ησλ μελφγισζζσλ απαηηείηαη επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όζνλ αθνξά επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

βηβιία, αξθεί επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ εμσθχιινπ θαη ηεο πξψηεο ζειίδαο. 

Δθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ Η: Όινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί – αθφκε θαη φζνη έρνπλ 

θαηαζέζεη αίηεζε θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ γηα κεηαζέζεηο ζε Γηαπνιηηηζκηθά (ή 

άιια) ζρνιεία πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εθ λένπ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ αίηεζή ηνπο.  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ ΗΗ: Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα επηζηξέθνληαη.  

  

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ  

1. Γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε 

Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο θαη ηελ 
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ππεξέηεζε ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα θεθ. Α’ θαη Β’, 

αληίζηνηρα, ηνπ Πξψηνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.  

2. Δπηζεκαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ θιάδν ηνπο. (Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ απφ ηηο 

Γηεπζχλζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο).  

3. Οη Γηεπζχλζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο δελ ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ δηθαηνινγεηηθά 

πνπ δελ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηακφξθσζε θξίζεο γηα ηνπο ππφ κεηάζεζε 

εθπαηδεπηηθνχο, φπσο απνιπηήξηα Λπθείνπ, ηξαηνχ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο πνπ 

δελ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζρνιεία,  

ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο, θαζψο θαη θσηνηππίεο θαη απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ.  

4. ε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζεο αίηεζεο κεηάζεζεο εθπ/θψλ ζε ζρνιείν 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, δε ζα ιεθζεί ππφςε αίηεζή ηνπο γηα άιιε θαηεγνξία 

κεηάζεζεο.  

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία απηά ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηνχλ λα 

κεηαηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζρνιείν νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε 

κεηάζεζεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη φρη αίηεζε βειηίσζεο.  

 

 ΓΓΓΔΔΔΝΝΝΗΗΗΚΚΚΑΑΑ   ΘΘΘΔΔΔΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ---   ΔΔΔΠΠΠΗΗΗΖΖΖΜΜΜΑΑΑΝΝΝΔΔΔΗΗΗ---   ΓΓΓΗΗΗΔΔΔΤΤΤΚΚΚΡΡΡΗΗΗΝΝΝΗΗΗΔΔΔΗΗΗ      

 
1. χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, ην δειηίν ηαπηφηεηαο 

απνηειεί πιήξε απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή θαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ηπρφλ έρνπλ 

κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε.  

2. Οη πληνληζηέο ηνπ Δμσηεξηθνχ νθείινπλ λα ζηείινπλ ηηο αηηήζεηο κεηάζεζεο 

θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηηο Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχζαλ 

νξγαληθά πξηλ απφ ηελ απφζπαζή ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηηο πξσηνθνιιήζνπλ.  

3. Αηηήζεηο ζεξαπείαο /ελζηάζεηο ζα εμεηαζζνχλ κφλνλ εθφζνλ απηέο ππνβιεζνχλ 

ζηελ ππεξεζία καο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ κεηαζέζεσλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

ΠΡΟΟΥΖ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο Πξντζηακέλνπο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ κεηάζεζεο θαη ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο 

αίηεζεο κεηά ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, επεηδή δελ ζα 

πξνσζνχληαη ζην ΚΤΓΔ αηηήζεηο ζεξαπείαο /ελζηάζεηο γηα ιάζε ζηε ζπκπιήξσζε 

ηεο αίηεζεο κεηάζεζήο ηνπ ή ηελ ιαλζαζκέλε θαηαρψξηζή ηεο, θαζψο νη αηηνχληεο 

κεηάζεζε αθελφο κελ νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο (κφξηα) 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ, θαηά θξηηήξην θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνπο πίλαθεο πνπ 

αλαξηψληαη ζηηο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο (παξ. 4 άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 50/1996) θαη αθεηέξνπ 

ππνγξάθνπλ θαη ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλεο αίηεζήο 

ηνπο.   

4. Σν πεδίν ηεο «ζπλεμέηαζεο» ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη 

εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη ππνβάινπλ αίηεζε κεηάζεζεο θαη νη δχν. ε 

πεξίπησζε πνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο δελ ζπγθεληξψλεη ηνλ απαηηνχκελν 

αξηζκφ κνλάδσλ γηα ην λνκφ πνπ επηζπκεί λα κεηαηεζεί δελ κεηαηίζεηαη νχηε ν άιινο.  

5. Σα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «εληνπηφηεηα» θαη ηελ «εξγαζία ζπδχγνπ», 

ζπκπιεξψλνληαη κφλν εθφζνλ δεηνχλ λα κεηαηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ έρνπλ 

εληνπηφηεηα ή ζπλππεξέηεζε (εξγαζία ζπδχγνπ) θαη δηθαηνχληαη αλάινγα κφξηα.  
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6. Ζ πξνυπεξεζία πνπ ππνινγίδεηαη κφλν γηα ρξφλν ζπλνιηθήο ππεξεζίαο 

θαηαρσξίδεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ e-Datacenter ζηελ θαξηέια 

«ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ/ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ/ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ».  

Ζ ππεξεζία πνπ ππνινγίδεηαη θαη γηα κνλάδεο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαηαρσξίδεηαη 

ζηελ θαξηέια «ΤΠΖΡΔΣΖΔΗ».  

7. ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ απνζπάζεσλ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε, εάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηνρπξψλνπλ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ δεθαπέληε εκεξψλ ζε 

θάπνηα ζρνιηθή κνλάδα, ζα ιάβνπλ ηα κφξηα απηήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη 

απηφ, ζα ιάβνπλ ηα κφξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθαλ 

ηειεπηαία.   

8. Δάλ δελ ππάξρεη αλάιεςε ππεξεζίαο θαη ππάξρεη κφλν ε απφθαζε απφζπαζεο ή 

ηνπνζέηεζεο, ηφηε ζα ιάβνπλ ηα κφξηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο 

απφζπαζεο ή ηνπνζέηεζεο.  

9. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηνξηζηεί θαη ηνπνζεηεζεί απνθιεηζηηθά ζε Μνπζηθά 

ρνιεία βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κεηάζεζεο κφλν 

γηα ηα ζρνιεία απηά θαη φρη γηα ηα ζρνιεία Γεληθήο Παηδείαο.  

10. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε κνπζηθά, θαιιηηερληθά θαη ζρνιεία 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηνχλ λα κεηαηεζνχλ ζηελ 

πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζρνιείν νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κεηάζεζεο απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη φρη αίηεζε βειηίσζεο.  

  

ΜΜΜΔΔΔΣΣΣΑΑΑΘΘΘΔΔΔΔΔΔΗΗΗ   ΔΔΔ   ΥΥΥΟΟΟΛΛΛΗΗΗΚΚΚΔΔΔ   ΜΜΜΟΟΟΝΝΝΑΑΑΓΓΓΔΔΔ   ΔΔΔΗΗΗΓΓΓΗΗΗΚΚΚΖΖΖ   ΑΑΑΓΓΓΧΧΧΓΓΓΖΖΖ   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ    

ΔΔΔΚΚΚΠΠΠΑΑΑΗΗΗΓΓΓΔΔΔΤΤΤΖΖΖ   (((ΜΜΜΔΔΔΑΑΑΔΔΔ)))   ΚΚΚΑΑΑΗΗΗ   ΚΚΚΔΔΔΓΓΓΓΓΓΤΤΤ   

   
1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 & 1.3, 1.4 θαη 21 

παξ. 1 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/02-10-2008) φπσο ηζρχνπλ κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.3848/2010(ΦΔΚ 71Α), έρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

α) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία ή 

ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή(γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11)  

β) είλαη θάηνρνη ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία 

ή ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή (γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11)  

γ) είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο  

δ) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ΔΑΔ, δειαδή Πηπρίνπ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν ηελ εηδηθή πξνζρνιηθή 

αγσγή ή Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Νεπηαγσγψλ θαη 

Πηπρίνπ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Γαζθάισλ ή Σκεκάησλ 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Δπηπιένλ ζηε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θάηνρνη πηπρίνπ 

ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή ηελ «Δηδηθή 

Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή-Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ 

«Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ 

«Άζθεζε ζε ρξφληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία»  

ε) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κφληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%)  

ζη) είλαη εθπαηδεπηηθνί γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη 

άλσ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ  
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δ) είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ εηήζηαο 

επηκφξθσζεο - εμεηδίθεπζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ 

θαη έρνπλ πξνυπεξεζία ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ θαη ζηα ΚΔΓΓΤ. 

εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο 

θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ 

(400) σξψλ  

ε) δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα ΚΔΓΓΤ δηθαίσκα κεηάζεζεο έρνπλ κφλν νη εμήο εηδηθφηεηεο:  

ΠΔ02- Φηινιφγσλ  

ΠΔ03- Μαζεκαηηθψλ  

ΠΔ11- Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο  

ζχκθσλα κε ην αξ. 12 παξ. 3 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199Α/02-10-2008).  

Οη κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε ,όπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 28 παξ. 2α ηνπ Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193Α/17-09-2013).  

Δπί ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη:  

Α. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη αλήθνληεο ζε 

κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 50/96, ζην άξζξν 1 

παξ. 8 ηνπ Ν.3194/2003, άξζξν 17 ηνπ Ν.3402/2005 θαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 

3454/2006. ΑΓΑ: ΒΗΖΜ9-ΚΟΒ 31  

B. Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά, δειαδή:  

Βεβαίσζε ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ζηελ νπνία εθηίζεηαη 

θαη ην ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο (εθφζνλ ε κεηάζεζε δεηείηαη γηα ιφγνπο πγείαο). 

ρεηηθά κε ηε βεβαίσζε απηή, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/15-7-2010 η.Α’), κεηά ηελ θαηάξγεζε κε ην ίδην άξζξν θαη 

λφκν ηεο πξνβιεπφκελεο σο ηψξα βεβαίσζεο Β/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:  

 Όζεο βεβαηψζεηο ηεο Β/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηζρχνπλ αθφκα ζα 

γίλνληαη δεθηέο.  

 ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο βεβαίσζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. (κέρξη ηε 

ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ κεηάζεζεο ζηηο 02-05-14), ζα 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φηη ζα πξνζθνκηζηεί ε 

βεβαίσζε κφιηο εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη πάλησο πξηλ ηελ 

εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απηψλ απφ ηα αξκφδηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαηά 

πεξίπησζε.  

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (ε) θαη (ζη), ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3699/2008 πνπ νη 

ππνςήθηνη ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔ.ΠΑ.) ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ θαη ζηελ πεξίπησζε (ε) ην ΚΔ.Π.Α. πξέπεη λα 

βεβαηψλεη φηη νη έρνληεο κφληκε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα 

επηά ηνηο εθαηφ (67%) θξίλνληαη πξψηνλ ηθαλνί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη δεχηεξνλ φηη ε αλαπεξία απηή δελ 

νθείιεηαη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.  

εκεηψλνπκε φηη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ινηπέο βεβαηψζεηο πξνβιεκάησλ πγείαο.  

Γ. Πιένλ φισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά δειαδή:  

α) Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη βεβαίσζε θνίηεζεο ηέθλνπ απφ ην 

νηθείν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα.  
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β) Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 

αιινδαπήο αξρήο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ 

Διιάδαο, γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο.   

Γ. ηελ πεξίπησζε (ε) ε ζεηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ. κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε (νξγαληθή ζέζε ή απφζπαζε), ινγίδεηαη θαη πξνζκεηξάηαη σο εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199/2-10-2008 η. Α’).  

Δ. Γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο κεηάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ηνπο 

ζέζε, πξαγκαηνπνηνχληαη δε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ άιισλ κεηαζέζεσλ θαη νη 

ππνςήθηνη ζπγθξίλνληαη κφλν κεηαμχ ηνπο.  

ΖΜΔΗΩΖ: Σν πεδίν ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ ν 

εθπαηδεπηηθφο αλήθεη ζε κηα απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 

50/96, ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 8 ηνπ Ν.3194/2003, άξζξν 17 ηνπ Ν.3402/2005 θαη ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεδίν «Πεξηγξαθή Δηδηθήο 

Καηεγνξίαο ζην νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε εηδηθή θαηεγνξία (π.ρ. 4 παηδηά - ηζηνξηθφ 

αζζέλεηαο θιπ.).  

Αλ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία απηά απ’ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο 

ρεηξφγξαθεο αηηήζεηο ηνπο αθφκα θη αλ δελ αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία ζα 

θαηαρσξίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαλνληθά σο εηδηθή θαηεγνξία -γηα λα κελ 

ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ρεηξφγξαθεο θαη ειεθηξνληθήο αίηεζεο- αιιά ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ απφ ηα αξκφδηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα.   

2. Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εθηφο ησλ θξηηεξίσλ α έσο θαη ε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ.3699/2008 δηαζέηνπλ επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή ησλ θσθψλ 

θαη ζηε γξαθή Braille ησλ ηπθιψλ πνπ πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ 3699/2008 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ.4186/2013, κεηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηπθιψλ θαη θσθψλ.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

3699/2008(ΦΔΚ199Α) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4186/2013 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη Δ.Δ.Π. ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο θσθψλ θαη ζηηο εηδηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηπθιψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ θξηηεξίσλ θαη ε 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο Braille 

αληίζηνηρα. Μέρξη ηε ζχζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 10 ηνπ λ. 4186/2013 

Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο (Δ.Ν.Γ.) θαη ηεο 

γξαθήο Braille απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ), ε επάξθεηα ησλ παξαπάλσ 

πξνζφλησλ ζα πηζηνπνηείηαη απφ :   

α) ηα αλαγλσξηζκέλα θέληξα πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο 

Ννεκαηηθήο Γιψζζαο απφ ηελ Οκνζπνλδία Κσθψλ Διιάδνο:  

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΧΦΧΝ ΔΛΛΑΓΟ  

ΚΔΝΣΡΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ 

ΓΛΧΑ  

β) ηα θέληξα πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο θαη δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο Braille απφ ηελ 

Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ:  

ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΤΦΛΧΝ ΚΔΝΣΡΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΓΡΑΦΖ ΣΤΦΛΧΝ BRAILLE θαη   

γ) βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ αλάινγνπ καζήκαηνο επηινγήο 

Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ61, ΠΔ71.  
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Δπηζήκαλζε: Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη δελ ζα θαηαρσξηζζνχλ βεβαηψζεηο 

παξαθνινχζεζεο απφ ηηο νπνίεο δελ απνδεηθλχεηαη ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο Braille.  

3. Γελ απαηηείηαη ε ππεξέηεζε ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο αλ πξφθεηηαη γηα κεηάζεζε 

απφ θαλνληθφ ζρνιείν ζε .Μ.Δ.Α.Δ. θαη ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Tν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 30, ηνπ λ. 3848/2010. Αλ πξφθεηηαη γηα κεηάζεζε απφ .Μ.Δ.Α.Δ. ή 

ΚΔ.Γ..Γ.Τ. ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ..Γ.Γ.Τ. θαη απφ .Μ.Δ.Α.Δ ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ζε 

θαλνληθφ ζρνιείν ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31-8-2014 έλα (1) έηνο ππεξεζίαο.   

4. Οη αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο 

αξκφδηεο Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαζψο θαη ζηα ΚΔΓΓΤ 

απνζηέιινληαη ζηε Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο – Σκήκα Β’ Πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα έιεγρν θαη ζα δηαβηβαζηνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα Γ/λζε ζην ππεξεζηαθφ πκβνχιην.  

α) Σσλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ κεηάζεζε απφ θαλνληθφ ζρνιείν ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ.ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο.  

β) Σσλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ κεηάζεζε απφ θαλνληθφ ζρνιείν ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο.  

γ) Σσλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ κεηάζεζε απφ .Μ.Δ.Α.Δ ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. κηαο 

πεξηνρήο κεηάζεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο.  

Δπηζήκαλζε: Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ κεηάζεζε απφ .Μ.Δ.Α.Δ. ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο ππνβάιινπλ αίηεζε ζην νηθείν Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην κέζα ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο.  

5. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη:  

α) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη αηηνχληεο έρνπλ ηα θαηά ην λφκν 

πξνζφληα. Σα πηπρία πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 

πνπ πξνηάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, παξ. 1.3, 1.4 θαη ηνπ άξζξνπ 21, 

παξ.1 ηνπ Ν.3699/2008. ε πεξίπησζε μέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ζπλππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά ε κεηάθξαζή ηνπο (πηπρίνπ θαη αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο), θαζψο θαη 

ζρεηηθή ηζνηηκία απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.).  

β) Γηδαθηνξηθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε:  

Γηα ηνπο ηίηινπο πνπ αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, Δηδηθέο Αλάγθεο, 

ρνιηθή Φπρνινγία, Γπζιεμία, Απηηζκφ, Λνγνζεξαπεία, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θ.ι.π. δελ απαηηνχληαη επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γηα κελ 

ηνπο δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, ζα ζπλππνβάιιεηαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, ζα ζπλππνβάιιεηαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη καζήκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο.  

γ) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ γηα ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. 

θαη ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Ζ βεβαίσζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη γηα θάζε ρξφλν δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο, εκεξνκελία αλάιεςεο θαη ιήμεο ηεο ππεξεζίαο. εκεηψλεηαη φηη, σο 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζηηο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο ζεσξείηαη ε 

1ε επηεκβξίνπ, κε ιήμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

ηε βεβαίσζε ε νπνία ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε κήλεο θαη εκέξεο γηα θάζε έηνο θαη 

ζπλνιηθά. Δπηζήκαλζε: Χο δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Δ.Α.Δ. ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία 

ησλ ππνςεθίσλ ζε Κ.Γ.Α.Τ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο .Μ.Δ.Α.Δ., ζε ηκήκαηα 

έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην 

ζπίηη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 56 παξ.3γ ηνπ λ. 3966/2011 ή ζε 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. φπσο απηέο νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ) 
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ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 6 , ηνπ λ.3699/2008, εθφζνλ ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε 

απηέο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα.  

Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο αηηήζεηο κεηάζεζεο, ζε Σκήκαηα Έληαμεο, επεηδή δελ έρνπλ 

ζπζηαζεί νξγαληθέο ζέζεηο ζε απηά.  

6. Όζνη επηζπκνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηπθιψλ ή θσθψλ θαη 

δηαζέηνπλ επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζηελ ειιεληθή 

λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ζηε γξαθή Braille ησλ ηπθιψλ, ζα ζπκπιεξψζνπλ 

ην εηδηθφ έληππν αίηεζεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ επηζπκνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαζέηνπλ θαη ηα δχν.  

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα κεηάζεζε ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπκπιεξψλνληαο ηα εηδηθά έληππα κεηαζέζεσλ γηα .Μ.Δ.Α.Δ. - ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Με ηελ 

αίηεζή ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ κέρξη θαη δεθαπέληε ζρνιεία ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο.  

Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ πξνηηκήζεηο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ .Μ.Δ.Α.Δ. 

ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη.  

Σπρφλ πξνηηκήζεηο ζε ζέζεηο .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. πνπ δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί, 

δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

Παξαθαινχκε νη ελδηαθεξφκελνη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηηο γεληθέο νδεγίεο ηεο 

παξνχζαο εγθπθιίνπ θαη λα ειέγμνπλ ζρνιαζηηθά ηελ νξζή θαηαρψξηζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πξνηηκήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλε αίηεζε.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη, ε αίηεζε ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ λ. 

1599/1986 θαη ηνπ άξζξνπ 3, παξ.3 ηνπ λ.2690/1999.  

Δλζηάζεηο ζρεηηθέο κε ιαλζαζκέλε θαηαρψξηζε πξνηηκήζεσλ θαη ζηνηρείσλ δελ ζα 

γίλνπλ δεθηέο. Σν αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθά θαηαρσξηζκέλεο αίηεζεο ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο ησλ αηηήζεσλ 

κεηάζεζεο θαη ζεκεηψλεηαη νινγξάθσο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ.  

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

   Οθείινπκε ζην ζεκείν απηφ λα ππελζπκίζνπκε φηη ην 2013 ηθαλνπνηήζεθε κφιηο ην 

5,41% ησλ αηηήζεσλ κεηάζεζεο (606 ζηηο 11209 αηηήζεηο)!  Σν 2012 αληίζηνηρα, 

είραλ ηθαλνπνηεζεί 2.434 αηηήζεηο ζε ζχλνιν 14.855, δειαδή ην 16,4% ηνπ ζπλφινπ 

απηψλ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κεηαζέζεσλ ηνπ 2013 είρε δξακαηηθέο επηπηψζεηο 

ζηε δσή ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Σα πξφζθαηα 

δεκνζηεχκαηα θαη νη «δηαξξνέο», έθαλαλ ιφγν γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαζέζεσλ 

θαη απνζπάζεσλ. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα αζθεζεί πίεζε γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ, όζν 

ην δπλαηόλ, πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο. Καη ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζα πξέπεη λα 

θηλεζνχλ πξψηηζηα νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο. αο επρφκαζηε Καιή Αλάζηαζε! 

«ηώρα αγφληδόκαζηε λα πάκε υειά εθεί ποσ ηο κπιε ηοσ Κοβάιηηοσ θαη ηο Κίηρηλο 

ηοσ Κάδκηοσ δελ είλαη πηα ηα τρώκαηα ποσ βάθοσκε ηης δφγραθηές ηες δφής κας, 

αιιά οη αέλαοη αγώλες γηα κηα παλαλζρώπηλε θοηλφλία…»      

Αζήλα 16/4/2014 

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηφ ηαθη. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηφ αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

  

            εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο  ηφλ 

Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 
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