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Συνάδελφε

Το παρόν ενηµερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασµα από τη νέα
- επικαιροποιηµένη - έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού
Π.Ε.» (∆΄ έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ηµέρες. Ένας
χρήσιµος οδηγός – αφιέρωµα στο συνάδελφο της Π.Ε..

…γιατί, συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα!

Περιεχόµενα (σελ. 2)
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ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Προϋποθέσεις
Η αίτηση για µετάθεση υποβάλλεται από την 1η έως την 30ή Νοεµβρίου στις
∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία
στα οποία οι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει
να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’
εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαµβάνεται υπόψη,
αν κατατεθεί µέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, µέχρι τέλος Ιανουαρίου µπορεί να
υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυµούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες
µετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά την 30ή
Νοεµβρίου. Ανάκληση της αίτησης µπορεί να γίνει µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου.
Για τη µετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία 2 (δύο) ετών στην κατεχόµενη
οργανική θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις
(άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3848/10). Η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας
αφορά την οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτηση που
θα υποβάλουν από το σχολικό έτος 2010−2011 και µετά. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις
προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζοµένων και των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών,
καθώς και ο χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών
συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα,
λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης (άρθρο 8, παρ. 2 του Π.∆τος
50/96).
Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται από το σχολικό έτος 2010 – 2011 και µετά µπορούν
να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης το Νοέµβριο του µεθεπόµενου έτους από το
διορισµό τους, καθότι είναι υπόχρεοι τριετούς παραµονής στην Περιοχή που διορίστηκαν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:




Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση το Νοέµβριο του 2009 για µετάθεση εντός της ίδιας
Περιοχής και µετατέθηκαν, διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης τη
σχολική χρονιά 2010 – 2011, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι θα έχουν υπηρετήσει
πραγµατικά την οργανική θέση (σ.σ. για ένα χρόνο) στο σχολείο όπου έχουν
µετατεθεί.
∆ηµόσιος υπάλληλος, σύζυγος δικαστικού λειτουργού µετατίθεται ύστερα από
αίτησή του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφόσον υπάρχει κενή
θέση…( άρθρο 47, παρ. 3 του Ν. 2304/95).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης
εφόσον έχουν συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση µέχρι
31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις (άρθρο 11, παρ.
1, εδ. γ' του Π.∆τος 50/96).
 ∆εν απαιτείται η παραµονή στην οργανική θέση στις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών
κατηγοριών (βλέπε παρακάτω: "ειδικές κατηγορίες") καθώς και στις περιπτώσεις µετάθεσης
από σχολείο Γενικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ (άρθρο 8, παρ. 4 του Π.∆τος 50/96).
 Ο χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης µπορεί να προκύπτει από συνυπολογισµό
σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους (άρθρο 8, παρ. 3 του Π.∆τος 50/96).
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
∆εν θεµελιώνει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης ο εκπαιδευτικός που
υπηρετεί κατά τη διάρκεια διαφόρων διδακτικών ετών σε σχολεία εκτός της οργανικής του
θέσης, αφού δεν µπορεί να συνυπολογίσει αθροιστικά το χρόνο των θερινών διακοπών των
αντίστοιχων ετών ως χρόνο υπηρεσίας στην οργανική του θέση (864/1989 Γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
Μεταθέσεις στα Πειραµατικά σχολεία (ενταγµένα σε Α.Ε.Ι.)
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης σε Πειραµατικά Σχολεία (ενταγµένα σε Α.Ε.Ι.) έχουν οι
εκπαιδευτικοί της Π.Ε. που έχουν εκτελέσει την οργανική τους υποχρέωση στη θέση που
κατέχουν και έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισµό ή τη µετάταξη σε
∆ηµόσια Σχολεία Π.Ε και µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Νοεµβρίου µέχρι την 30ή του ίδιου µήνα και σ’ αυτήν
αναγράφονται κατά σειρά προτίµησης τα σχολεία στα οποία επιθυµούν να µετατεθούν.
Για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη οι µεταπτυχιακές
σπουδές, η µετεκπαίδευση, η επιµόρφωση, η επιστηµονική συγκρότηση και γενικότερα τα
αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την αξιολογική εκτίµηση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
(άρθρο 5, της Φ.27.148/Γ1/160 Υπουργικής Απόφασης).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
∆εν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της διδακτικής υπηρεσίας τα
χρονικά διαστήµατα που αφορούν τις κάθε είδους άδειες, τις αποσπάσεις και τη διάθεση των
εκπαιδευτικών σε φορείς του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. και γενικά σε φορείς όπου δεν προσφέρουν
διδακτικό έργο.
Παρά ταύτα συµπληρώνονται στην αίτηση τα διαστήµατα κατά τα οποία ο
εκπαιδευτικός έκανε χρήση:





της άδειας µητρότητας (κύησης και λοχείας),
των βραχυπρόθεσµων αναρρωτικών αδειών,
των κανονικών αδειών και
των ειδικών αδειών του άρθρου 50 του Ν. 3528/07, ήτοι: για γάµο, για θάνατο συζύγου

ή συγγενούς έως β’ βαθµού, για συµµετοχή σε δίκη, για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος, για µετάγγιση αίµατος ή νόσηµα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας,
αιµοδοτική, µηχανογραφική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπηρετούντες στα Πειραµατικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σε άλλα Πειραµατικά ή µη Πειραµατικά Σχολεία
µετά τη συµπλήρωση τριετίας στις σχολικές αυτές µονάδες.
Μεταθέσεις στα Πειραµατικά σχολεία (µη ενταγµένα σε Α.Ε.Ι.)
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης σε Πειραµατικά Σχολεία (µη ενταγµένα σε Α.Ε.Ι.) έχουν οι
εκπαιδευτικοί της Π.Ε. που έχουν εκτελέσει την οργανική τους υποχρέωση στη θέση που
κατέχουν και έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ∆ηµόσια Σχολεία Π.Ε. µέχρι 31
Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. Επισηµαίνουµε, πως λαµβάνεται
υπόψη και η αναγνωρισµένη διδακτική προϋπηρεσία προ του διορισµού ή της µετάταξης στην
Π.Ε..
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
∆εν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της διδακτικής υπηρεσίας τα
χρονικά διαστήµατα που αφορούν τις κάθε είδους άδειες, τις αποσπάσεις και τη διάθεση των
εκπαιδευτικών σε φορείς του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. και γενικά σε φορείς όπου δεν προσφέρουν
διδακτικό έργο.
Παρά ταύτα συµπληρώνονται στην αίτηση τα διαστήµατα κατά τα οποία ο
εκπαιδευτικός έκανε χρήση:





της άδειας µητρότητας (κύησης και λοχείας),
των βραχυπρόθεσµων αναρρωτικών αδειών,
των κανονικών αδειών και
των ειδικών αδειών του άρθρου 50 του Ν. 3528/07, ήτοι: για γάµο, για θάνατο συζύγου

ή συγγενούς έως β’ βαθµού, για συµµετοχή σε δίκη, για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος, για µετάγγιση αίµατος ή νόσηµα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας,
αιµοδοτική, µηχανογραφική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπηρετούντες στα Πειραµατικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σε άλλα Πειραµατικά ή µη Πειραµατικά Σχολεία
µετά τη συµπλήρωση διετίας στις σχολικές αυτές µονάδες.
Μεταθέσεις σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης έχουν
οι εκπαιδευτικοί που εκπληρώνουν την οργανική τους υποχρέωση στην κατεχόµενη θέση
µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις (αρ. 114163/∆2
Υπουργική Απόφαση).
Κατά τις µεταθέσεις προτιµούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα
κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το
µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την
µετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά
πλειοψηφία Τσιγγάνοι µαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.
β) Ειδίκευση σε θέµατα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
γ) Μετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής.
δ) Μετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήµες της αγωγής.
ε) Μετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο διδασκαλίας τους.
στ) ∆ιδακτική εµπειρία σε Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
ζ) ∆ιδακτική εµπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τµήµατα.
η) Επαρκή γνώση µιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά).
θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιµορφωτικών σεµιναρίων σε θέµατα ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης που πραγµατοποιήθηκαν από φορείς του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. ή συνεργαζόµενους µε
αυτό φορείς.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:


Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, στο οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις, συνεδριάζει και
αποφασίζει για τις µεταθέσεις στα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης πριν από τις
µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή.
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Οι µετατιθέµενοι στα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωµα υποβολής
αίτησης µετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης Περιοχής µετάθεσης, µετά την
συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

Κριτήρια µεταθέσεων

Για τα κριτήρια µεταθέσεων βλέπε παρακάτω (σελ. 12 - 16) «κριτήρια και µονάδες
µετάθεσης - τοποθέτησης».

Eιδικές κατηγορίες µετάθεσης
(άρθρο 13 του Π.∆. 50/1996)

Kατά τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών
µετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ
τους:
1. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική
αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν
από µεσογειακή αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία,
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, AIDS, σύνδροµο DOWN και
σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό
στάδιο και νόσο του Grohn.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας
Yγειονοµικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
2. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαµα παιδιά, τα οποία δεν
έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών
υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δηµόσιες σχολές του
εσωτερικού ή ισότιµες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της
ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για
απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του
18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.
3. Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία
που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
σε στάδιο αιµοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή
παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας
Yγειονοµικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
4. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική µορφή
αναιµίας τυγχάνουν των ευεργετηµάτων που απολαµβάνουν κατά νόµο όσοι πάσχουν
από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005).
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5. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται
κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων, αµέσως µετά
τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από οµόζυγη
µεσογειακή αναιµία (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03).
6. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από τις ασθένειες: «Von Willebrand», «Hodgkin»
και «Non - Hodgkin» (αρ. 19/18-9-08 Απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
H προτεραιότητα ισχύει για τις µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή και για τις
µεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας Περιοχής (άρθρο 30, παρ. 3, εδ. α’ του Ν. 3848/10).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης 2 (σ.σ.
πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογένειας) ισχύει µόνο για τις µεταθέσεις από Περιοχή σε
Περιοχή. ∆εν ισχύει για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας Περιοχής
(άρθρο 30, παρ. 3, εδ. β’ του Ν. 3848/10).
2. ∆ιαζευγµένοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, προκειµένου να τύχουν της ευνοϊκής
ρύθµισης (πρόταξη στις µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή) πρέπει να ισχυρισθούν και
να αποδείξουν ότι έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων (4) τουλάχιστον
τέκνων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκοµίσουν στην αρµόδια
υπηρεσία δικαστική απόφαση ή έγγραφη κοινή συµφωνία µε το σύζυγο ή την σύζυγο
από όπου προκύπτει ότι ασκούν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των ανωτέρω τέκνων,
ή αίτηση ή αγωγή από την οποία αποδεικνύεται ότι άρχισε η δικαστική διαδικασία για
την έκδοση δικαστικής απόφασης, οπότε στην περίπτωση αυτή ασκείται προσωρινά από
κοινού και από τους δύο γονείς η γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων τους. Οι
προϋποθέσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης µετάθεσης (αρ. 95/2010, Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή

Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, και των Τ.Ε. γίνεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε σπουδές στην ΕΑΕ, οι οποίοι τοποθετούνται µε τα ισχύοντα
κριτήρια της Γενικής Εκπαίδευσης µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση ή αναπλήρωση.
Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ µπορεί να µετατίθενται κατά σειρά
εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της Γενικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, οι οποίοι (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 3699/08, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
47, παρ. 5β του Ν. 3848/10):
 Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στην ΕΑΕ.
 Είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ.
 Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα ∆ιδασκαλεία της ηµεδαπής ή
ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.
 Είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τµήµατος ΕΑΕ ή τµήµατος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία.
 Είναι εκπαιδευτικοί µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67%.
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 Είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική
πιστοποίηση των αρµόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών.
 ∆ιαθέτουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία τριών (3) διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην
ελληνική νοηµατική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών, µετατίθενται κατά
προτεραιότητα σε σχολικές µονάδες κωφών και τυφλών.
Αµοιβαίες µεταθέσεις
∆ικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για αµοιβαία µετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να µην έχουν
συµπληρώσει 25ετή πραγµατική υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που
πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.
 Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να µην υπερβαίνει τα δέκα (10)
έτη.
 Να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας µέχρι 31 Αυγούστου του έτους
διενέργειας των µεταθέσεων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού τους στο
Φ.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικοί και να έχουν εκτελέσει την οργανική τους υποχρέωση στη
θέση που κατέχουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:






Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι µετατίθενται αµοιβαία έχουν το δικαίωµα υποβολής αίτησης
µετάθεσης για σχολεία των περιοχών µετάθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την
οποία µετατέθηκαν, εφόσον από την ηµεροµηνία της µετάθεσής τους αυτής και µέχρι 31
Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις υπηρετήσουν για µία τριετία
εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας µετατέθηκαν.
Οι ενδιαφερόµενοι για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ανακοίνωση των
µεταθέσεων στον ηµερήσιο τύπο. Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι
ενδιαφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αµοιβαία µετάθεση και ελέγξουν την
πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
τις αιτήσεις στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν πρόκειται για
µετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας Περιοχής µετάθεσης ή στο Κεντρικό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΚΥΣΠΕ), δια της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.,
αν πρόκειται για µετάθεση από σχολείο µιας Περιοχής σε σχολείο άλλης Περιοχής.
Οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι δε δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης.

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Α. Έξοδα µετακίνησης
Οι µετακινούµενοι υπάλληλοι λόγω µετάθεσης δικαιούνται (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.
2685/99):
Α) Έξοδα µετακίνησης των ιδίων και των µελών των οικογενειών τους.
Β) Έξοδα µετάθεσης.
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Ο µετακινούµενος λόγω µετάθεσης δικαιούται τα έξοδα µετακίνησης αυτού και των
µελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατοµικού του εισιτηρίου. Ως µέλη
της οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαµα τέκνα του µέχρι του 20ου έτους της ηλικίας
τους συµπληρωµένο ή µέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα ή σε περίπτωση σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι
γονείς και των δυο συζύγων, εφόσον διαµένουν µε τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν
(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 2685/99).
Ο µετακινούµενος µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο που ανήκει στον ίδιο ή σε
σύζυγο, δικαιούται:
 Χιλιοµετρική αποζηµίωση µε επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ)
ή µε µοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ανά χιλιόµετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ
1772/6-12-06 Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07).
 ∆απάνη διοδίων επί κίνησης µέσω εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ναύλο
αυτοκινήτου σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς (άρθρο 6, παρ.
1 του Ν. 2685/99).
Προσοχή: «Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών καθώς και το ύψος αυτών

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και
τις διαµορφούµενες κάθε φορά συνθήκες» (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 3833/10).
Σηµείωση: Τα µέλη των οικογενειών των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν
στις ίδιες θέσεις µε τους µετατιθέµενους υπαλλήλους. Αν τα µέλη της οικογένειας του
υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει το ∆ηµόσιο, µε την
προϋπόθεση ότι αυτά µετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 (έξι)
µηνών από την ηµεροµηνία µετακίνησης του υπαλλήλου.
Β. Έξοδα Μετάθεσης
Έξοδα µετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που µετατίθενται µε
αίτησή τους, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων διδακτικών ετών, ή χωρίς αίτησή τους
για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους στον τόπο από τον
οποίο µετατίθενται (άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 2685/99).
Στον µετακινούµενο λόγω µετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων µετάθεσης,
που ορίζεται σε 880,41 Ευρώ για µετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον
τόπο µετάθεσης είναι µέχρι 150 χιλιόµετρα. Το ποσό αυτό ισχύει και για µεταθέσεις στη
νησιωτική Ελλάδα (άρθρο 14, παρ. 4 του Ν. 2685/99 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9,
παρ. 11 του Ν 3833/2010).
Το βασικό ποσό των 880,41 Ευρώ προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής (παρ.
5):
Κατά 10%, ήτοι 88,04 Ευρώ, για κάθε µετακινούµενο µέλος της οικογένειας του
υπαλλήλου.
Κατά 50% για µεταθέσεις από, προς και µεταξύ των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου και
∆ωδεκανήσου.
Κατά 30% για µεταθέσεις από, προς και µεταξύ νήσων προβληµατικής περιοχής
κατηγορίας Α’ (όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 667 τ. Β’) πλην
των τεσσάρων προαναφερόµενων νοµών (σ.σ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako).
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Κατά 20%, για τις υπόλοιπες, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, µεταθέσεις από νησί
σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιµοποιείται
θαλάσσιο µέσο µεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά µίλια.
Σηµείωση:
Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη µεταφορά οικοσκευής του µετατιθέµενου
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα, προστίθενται και 0,59 Ευρώ ανά
χιλιόµετρο, για την πάνω από εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα απόσταση (άρθρο 9, παρ. 11
του Ν. 3833/10). Εάν η µετακίνηση περιλαµβάνει και διαδροµή µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς,
καταβάλλεται ο ναύλος απλής διαδροµής του µεταφέροντος την οικοσκευή του
υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου ∆.Χ. (παρ. 6 του Ν. 2685/99).
Η καταβολή της οριζόµενης δαπάνης µεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται µε την
προσκόµιση φορτωτικής ή άλλων επίσηµων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν το
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό
ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό,
καταβάλλεται στον µετατιθέµενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων (άρθρο 9,
παρ. 12 του Ν. 3833/10). Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί φορτωτική ή άλλο επίσηµο
παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται µόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού
(παρ. 7 του Ν. 2685/99).

Εφάπαξ χρηµατικό ποσό για µετάθεση σε προβληµατική περιοχή

Στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής
περιοχής καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατικό ποσό… Το ποσό αυτό καταβάλλεται και σε
υπαλλήλους που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής σε συνέχεια της
απόσπασής της σ’ αυτή… Για την καταβολή αυτού του ποσού απαιτείται η παραµονή του
υπαλλήλου στη θέση αυτή για τουλάχιστον µια τριετία… (άρθρο 20, παρ. 2 του Ν. 2606/98).
Το ύψος του εφάπαξ
2067978/7450/0022/98, ΚΥΑ):

χρηµατικού

ποσού

καθορίζεται

ως

εξής

(αριθ.

α) Σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής Α’ κατηγορίας:




για άγαµο υπάλληλο ποσό 1027,15 Ευρώ,
για έγγαµο υπάλληλο ποσό 1173,88 Ευρώ, και
για έγγαµο υπάλληλο µε άγαµα τέκνα ηλικίας µέχρι 20 ετών, ή µέχρι 24 ετών εάν
σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας άν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό αναπηρίας
άνω των 67% ποσό 1614,09 Ευρώ.

β) Σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής Β’ κατηγορίας:




για άγαµο υπάλληλο ποσό 880,41 Ευρώ,
για έγγαµο υπάλληλο ποσό 1027, 15 Ευρώ και
για έγγαµο υπάλληλο µε άγαµα τέκνα ηλικίας µέχρι 20 ετών ή µέχρι 24 ετών εάν
σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό
αναπηρίας άνω των 67% ποσό 1467,35 Ευρώ.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 Η εφάπαξ χρηµατική παροχή µπορεί να καταβληθεί στο δικαιούχο υπάλληλο, αµέσως
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταθέσεώς του σε προβληµατική
περιοχή, χωρίς να απαιτείται η τριετής παραµονή σε αυτή και στην περίπτωση
καταβολής του χρηµατικού αυτού ποσού δεσµεύεται να παραµείνει στη θέση αυτή για
τρία χρόνια (αρ. Πράξης 120/22-10-2002 του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
 Οι υπάλληλοι που µετακινούνται από προβληµατική σε προβληµατική περιοχή δε
δικαιούνται το εφάπαξ χρηµατικό ποσό (αρ. πρωτ. 2/14459/0022/12-6-2009, έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Προσοχή:
∆εν δικαιούνται έξοδα µετάθεσης (άρθρο 15 του Ν. 2685/99):
Οι νεοδιοριζόµενοι υπάλληλοι για τη µετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους
στον τόπο του διορισµού τους.
0ι µετατιθέµενοι µε αίτησή τους, εφόσον η µετάθεσή τους πραγµατοποιείται πριν
παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούµενη µετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι τοποθετούµενοι µε αίτησή τους σε τόπους εκτός της πόλης στην οποία είναι η
έδρα της οργανικής τους µονάδας.

Γ. ∆απάνες αποχωρούντων από την υπηρεσία

Οι αποχωρούντες από την υπηρεσία, εφόσον έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης, καθώς
και οι για λόγους υγείας απολυόµενοι, για τη µετάβαση από τον τόπο που υπηρετούσαν στον
τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, δικαιούνται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 14 του Ν.
2685/99 (σ.σ. βλέπε παραπάνω) έξοδα, µε την προϋπόθεση ότι η φορτωτική ή άλλα επίσηµα
παραστατικά στοιχεία, που θα προσκοµίσουν, καλύπτουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) της
δαπάνης που δικαιούνται (άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 2685/99).
Τα παραπάνω έξοδα δικαιούνται, επίσης, τα µέλη οικογένειας των εν ενεργεία
∆ηµοσίων Υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών που απεβίωσαν, εφόσον η µετακίνησή τους,
από τον τόπο που υπηρετούσε ο αποβιώσας υπάλληλος στον τόπο της µόνιµης εγκατάστασής
τους, πραγµατοποιηθεί σε ανατρεπτική προθεσµία έξι (6) µηνών από το θάνατο του
υπαλλήλου (άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 2685/99).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού γίνεται µε ειδική, ατοµική διοικητική πράξη την οποία
εκδίδει ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου
(ΠΥΣΠΕ).
Οριστική τοποθέτηση
(Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆τα 100/97 και 39/98)
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Η δήλωση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται από 1-30 Νοεµβρίου, χωρίς να
αναγράφονται στη δήλωση προτιµήσεις συγκεκριµένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός
καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη
διάθεσή του. Κατ' εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού
λαµβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί µέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών και αφού προσδιορίσουν τις µονάδες τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού (βλ.
παρακάτω «µονάδες τοποθέτησης») αποστέλλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. µέχρι 15 Φεβρουαρίου τους
πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση το
Νοέµβριο του επόµενου έτους από το διορισµό τους.
Η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τρεις φάσεις:
ΦΑΣΗ: Το Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφού τοποθετήσει τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, µε
1Η
ανακοίνωσή του καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής τοποθέτησης
να υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες δήλωση στην οποία αναγράφουν µέχρι είκοσι (20)
σχολικές µονάδες όπου επιθυµούν να τοποθετηθούν. Μετά την εξέταση των δηλώσεων το
Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις που παραµένουν κενές.
2Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να
τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίµησής τους µπορούν, αν το επιθυµούν να υποβάλλουν
συµπληρωµατική δήλωση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανακοίνωσή τους. Η
τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση µεταξύ τους.
3Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίµησής τους,
τοποθετούνται προς το συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Στην περίπτωση
που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραµένουν ως
υπεράριθµοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε..
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι εκπαιδευτικοί που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίµησης για συγκεκριµένα σχολεία
κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις λιγότερες µονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία
υπάρχουν κενά κατατάσσονται µε βάση τις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης
(Μ.Σ.∆.). Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες
µονάδες τοποθέτησης στα σχολεία µε τις περισσότερες µονάδες συνθηκών
διαβίωσης.

Κριτήρια και µονάδες µετάθεσης - τοποθέτησης
(Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆τα 100/97 και 39/98)

Κριτήρια για τις µεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών είναι:
Συνολική υπηρεσία (2,5 µονάδες για κάθε χρόνο)
Για τον υπολογισµό της συνολικής υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη:
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♦ Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας
εκπαίδευσης του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. από το ΦΕΚ διορισµού του εκπαιδευτικού µέχρι 31
Αυγούστου του επόµενου έτους από το διορισµό τους, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός
του Σεπτεµβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία µετά το Σεπτέµβριο, από την ηµεροµηνία
ανάληψης υπηρεσίας.
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε
ελληνικά σχολεία της Κύπρου.
♦ Ο χρόνος αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ηµεδαπής
υπαγόµενα στην Α/θµια ή Β/θµια βαθµίδα εκπαίδευσης (άρθρο 9 παρ. 22 του Ν.2817/00).
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο µε ωριαία αντιµισθία. Ο χρόνος αυτός
υπολογίζεται µε κλάσµα που έχει αριθµητή τις προσφερθείσες ώρες εβδοµαδιαίας
διδασκαλίας και παρονοµαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το
χρόνο υπολογισµού των µονάδων µετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της
αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης.
♦ Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον αυτή λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
♦ Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών µε
ή χωρίς αποδοχές καθώς και ο χρόνος των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
♦ Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ως δηµόσια
εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00).
♦ Η προϋπηρεσία των καθηγητών ξένων γλωσσών στο Βρετανικό Συµβούλιο, Γαλλικό
Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται σαν υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία (άρθρο
8, παρ. 17 του Ν. 2817/00).
♦ Ο χρόνος ειδικών αδειών όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόµου 3528/2007, ήτοι: για

γάµο, για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθµού, για συµµετοχή σε δίκη, για την
άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, για µετάγγιση αίµατος ή νόσηµα που χρήζει περιοδικής
νοσηλείας, αιµοδοτική, µηχανογραφική.
♦ Ο χρόνος αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:
 στην ιδιωτική Α/θµια ή Β/θµια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
χωρίς να αφαιρούνται – όπου υπάρχουν – οι καλοκαιρινοί µήνες,
 στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη ∆ιδακτική στήριξη,
 στα ∆ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού (άρθρο 16 του Ν. 2743/99),
 στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στα δηµόσια ΙΕΚ αρµοδιότητας Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ., εφόσον ο
χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων
τοποθέτησης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία, µόνο αν είναι
αναγνωρισµένη.
 Χρόνος ίσος ή και µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών υπολογίζεται ως πλήρης
µήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισµό
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των µονάδων µετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθµός µε δεκαδικό µέρος,
διατηρούνται µόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι µονάδες µετάθεσης από τη συνολική
υπηρεσία προσδιορίζονται µε συντελεστή δυόµισι (2,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

Οικογενειακοί λόγοι

♦ Έγγαµος ή ευρισκόµενος σε χηρεία ή διαζευγµένος ή σε διάσταση ή άγαµος γονέας
εκπαιδευτικός στον οποίο έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανηλίκων ή
σπουδαζόντων παιδιών λαµβάνει τέσσερις µονάδες.
♦
♦
♦
♦

Πρώτο παιδί
∆εύτερο παιδί
Τρίτο παιδί
Τέταρτο και πάνω παιδί

4 µονάδες
4 µονάδες
6 µονάδες
7 µονάδες για το καθένα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 Σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δηµόσιες σχολές του εσωτερικού
ή ισότιµες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν
βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση
δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται
πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος κατά
περίπτωση. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας
θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.
Μονάδες Συνθηκών ∆ιαβίωσης στις έδρες των σχολείων (Μ.Σ.∆.)
 Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι κατηγορίας, κατά περίπτωση
υπολογίζονται 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 µονάδες τοποθέτησης, αντίστοιχα.
 Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας µοριοδοτείται µε το διπλάσιο του αριθµού µονάδων
µετάθεσης της σχολικής µονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόµενος.
 Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι
προβλεπόµενες για τη Σχολική Μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
 Προκειµένου για απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία, Φορέα ή Νοµικό Πρόσωπο
υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη Σχολική Μονάδα.
 Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης
υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα και επιπλέον
δύο µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος.
 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως ∆ιευθυντές ή
Υποδιευθυντές λαµβάνουν τις µονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα
καθήκοντά τους.
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 Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου
Γραφείου Εκπαίδευσης λαµβάνουν τις µονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία
σχολικής µονάδας.
 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής
κατηγορίας, λαµβάνουν τις µονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν
µε βάση την εβδοµάδα των πέντε ηµερών.
 Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία θεωρείται πραγµατική υπηρεσία, υπολογίζεται για
τη χορήγηση µονάδων µετάθεσης συνολικής υπηρεσίας.
 Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης
και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του
εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε
αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαµβάνει τις µονάδες µετάθεσης του σχολείου στο
οποίο αποσπάστηκε.
 Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής µε αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α'
κατηγορίας (λαµβάνει 1 µονάδα).
 Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του
εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β'
κατηγορίας για την Αµερική και της Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες (λαµβάνουν
1,2,3 µονάδες, αντίστοιχα).
 Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος
λογίζεται ενιαίος.
Συνυπηρέτηση (4 µονάδες)
Οι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριµένα
σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της
Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.
 Προκειµένου περί υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της
υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι µε
απόσπαση στο συγκεκριµένο τόπο.
 Προκειµένου περί εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα ή ελεύθερων επαγγελµατιών απαιτείται
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος
εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο ∆ηµόσιο δεν δικαιούται
τις µονάδες συνυπηρέτησης σύµφωνα µε την 95/91 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Εντοπιότητα (4 µονάδες)
Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι
δηµότης από διετίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
∆εν αρκεί να είναι κανείς µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου. Στη βεβαίωση του ∆ηµάρχου θα
πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης στο συγκεκριµένο
∆ήµο.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Για τις µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή λαµβάνεται υπόψη και το κριτήριο της
«πρώτης προτίµησης» (2 µονάδες).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των εκπαιδευτικών κατά τις µεταθέσεις από Περιοχή σε
Περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν
και µε την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίµηση.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των εκπαιδευτικών κατά τις µεταθέσεις εντός της ίδιας
Περιοχής λαµβάνονται υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια εκτός της περίπτωσης στ΄ (άρθρο 16,
παρ. 12 του Π.∆τος 50/96).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια τότε λαµβάνεται υπόψη η
ηµεροµηνία και η σειρά δηµοσίευσης του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
(άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.∆τος 50/96).

Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή
•

•

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτοµα
µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67% σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες και σε ποσοστό
που δεν υπερβαίνει το 20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σ’ αυτές.
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από µετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται
σύµφωνα µε το σύνολο των µορίων τους (άρθρο 21 του Ν. 3699/08).

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών
(Π.∆. 50/96, όπως τροποποιήθηκε µε το 100/97)

Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση,
υποβιβασµό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης
σχολικών µονάδων για τη διαπίστωση υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων που συγχωνεύονται.

Αν διαπιστωθεί υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζεται
µε την παρακάτω διαδικασία:
♦ Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο
σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι.
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♦ Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους
υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα
εξής:
 Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται
υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης (βλ.
παραπάνω «µονάδες µετάθεσης») σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆τος 50/96.
 Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ως
υπεράριθµοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική µονάδα. Οι
εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική µονάδα το ίδιο σχολικό έτος,
εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι
τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι
χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το µικρότερο αριθµό µονάδων
µετάθεσης (βλ. παραπάνω «µονάδες µετάθεσης»).
 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται
από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες,
στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών.

Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών γίνεται ως εξής:
•

•

•

•

Όταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην
σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι
υπεράριθµοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυµούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο
σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της
ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται
κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των
µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων
της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων
της ίδιας περιοχής µετάθεσης.
Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τη
διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας
περιοχής µετάθεσης, συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή
τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις,
παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές
µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά
προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων µπορούν εφόσον το επιθυµούν να
µετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο σχολείο
που κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, αν σε αυτό δηµιουργηθούν κενές θέσεις.
 Aπό τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν µετατεθεί ως «ειδικές
κατηγορίες» (βλέπε παραπάνω).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι πολύτεκνοι (εξ ιδίας οικογένειας) δεν εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη
ρύθµιση των υπεραριθµιών (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 3848/10).
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ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως
βαριές και ανίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί
λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών σε άλλο νοµό µε απόφαση του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 5 του ν.
1566/85).
Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι
προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειµένου για
απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόµενες
για την πλησιέστερη σχολική µονάδα.
Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι
προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα και επιπλέον δύο µονάδες µετάθεσης
για κάθε έτος (άρθρο 31, παρ. 2 του Ν. 3848/10).
Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος απόσπασης δεν
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που πλεονάζει στη
σχολική µονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται (άρθρο 31, παρ. 3 του Ν. 3848/10):
 α) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ίδιας
ή άλλης περιοχής µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε., µε
απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή
 β) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
αρµοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε. της ίδιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, µε
απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή
 γ) σε περιοχή µετάθεσης άλλης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
 Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών
που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως µονάδες µετάθεσης
υπολογίζονται οι µονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν
υπολείπονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες µπορεί να γίνει απόσπαση από σχολείο
σε σχολείο του ίδιου νοµού για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες µε απόφαση του
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 1 του Ν. 1566/85). Παράταση της
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απόσπασης αυτής ή απόσπαση µεγαλύτερη του διµήνου και έως τη λήξη του διδακτικού
έτους γίνεται µε απόφαση του
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16, Περίπτωση Γ', παρ. 2 του Ν. 1566/85).
∆ασκάλες που είναι µητέρες παιδιών µέχρι τριάµισι (3,5) ετών µπορεί να αποσπώνται
- µε αίτησή τους - από ολιγοθέσια (1θ, 2θ, 3θ) σε πολυθέσια δηµοτικά σχολεία µε απόφαση
του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (άρθρο 16,
Περίπτωση Γ΄, παρ. 10 του Ν. 1566/85).
Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη ∆ευτεροβάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη
∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδηµίες ή και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999. Για τις αποσπάσεις εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη
του Ανώτατου Επιστηµονικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση του
Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας ή κατά περίπτωση του ∆ιευθυντή της
Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής µέχρι της παύσης λειτουργίας αυτών. Προϋπόθεση για
την απόσπαση είναι η κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εµπειρία στα γνωστικά
αντικείµενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή (άρθρο 25, παρ. 3 του Ν. 3467/06).
Με απόφαση του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται
σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών) εκπαιδευτικός του κλάδου
∆ασκάλων, εξειδικευµένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών µαθηµάτων (άρθρο
13, παρ. 10 του Ν. 3149/03).
Επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, τακτικοί
υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων
∆υνάµεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος (άρθρο 21 του Ν. 2946/01).
Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που εκλέγονται
Νοµάρχες, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Νοµαρχιακοί, ∆ηµοτικοί και Κοινοτικοί
Σύµβουλοι, εφόσον υπηρετούν σε άλλο νοµό, ∆ήµο ή Κοινότητα, αποσπώνται µετά από
αίτησή τους σε αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση της έδρας, της περιοχής που έχουν εκλεγεί και
αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε υπηρεσία ή θέση όµορης περιοχής (άρθρο 46, παρ. 7 του
Ν.2413/96).

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
(Ν. 2413/96)
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων επιτρέπεται
να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, οι οποίοι:
 Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
 Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή µιας από τις
γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική.
 Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα επιµόρφωσης. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας
των προγραµµάτων αυτών, οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά
ταχύρυθµα σεµινάρια που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.

∆ηµητρακόπουλος Γιώργος – Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ – http://users.sch.gr/dimitrako

19

Η απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε αποδοχές στην Ελλάδα και επιµίσθιο στο
εξωτερικό ή µόνο µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιµίσθιο γίνεται για τρία (3)
συνολικά σχολικά έτη, µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόµη ετών, ύστερα από εισήγηση
του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και την
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.
 ∆υνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
 Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο
εξωτερικό έχουν δικαίωµα απόσπασης µέχρις ότου συµπληρωθεί η τριετία.
 Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον
η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α` τετραµήνου του σχολικού έτους απόσπασης.
 Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α` τετράµηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει
στη διάρκεια σχολικού έτους, παρατείνεται µέχρι τη λήξη αυτού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας,
επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
♦ Εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και
χωρίς το επιµίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους
εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η µισθοδοσία από τοπικούς φορείς.
♦ Όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συµφωνίες.
♦ Όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασµένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον
τριών ετών, υποχρεούνται να παραµείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της
απόσπασης τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί µόνο για
ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην
περίπτωση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής
Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της
απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των τριών (3) πρώτων ετών της απόσπασής
του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα
επιστροφής στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια
τουλάχιστον τριών (3) ετών και διακόπτουν ή ανακαλούν την απόσπασή τους πριν από
τη λήξη της τριετίας, δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το επόµενο της
διακοπής ή της ανάκλησης σχολικό έτος (άρθρο 16 του Ν. 3687/08).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων επιτρέπεται
να αποσπώνται στο εξωτερικό, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι συντονιστών
εκπαίδευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση του συζύγου τους. Η απόσπαση των εν λόγω
εκπαιδευτικών µπορεί να αποφασίζεται για χρονικό διάστηµα και πέραν της πενταετίας, κατ'
εξαίρεση της προβλεπόµενης διαδικασία αποσπάσεων, όπως αυτή καθορίζεται µε την παρ. 3
του άρθρου 23 του Ν. 2413/96. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τις αποδοχές της
οργανικής τους θέσης στην Ελλάδα, χωρίς επιµίσθιο εξωτερικού (άρθρο 9, παρ. 16 του Ν.
2817/00).
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Εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία µε απόσπαση σε
εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάµο µε Έλληνες που είναι
εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό ή οµογενείς ή αλλοδαπούς πριν την ισχύ του Ν. 2413/96,
µπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού, µε τις
τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα χωρίς το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις
επιµίσθιο, µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την
απονοµή σύνταξης από το δηµόσιο ταµείο (άρθρο 9, παρ. 17, περ. α' του Ν. 2817/00).
Εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία
µε απόσπαση σε
εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι µόνιµος
κάτοικος του εξωτερικού, µπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες της ίδιας χώρας του
εξωτερικού µέχρι τη συµπλήρωση µιας ακόµη πενταετίας, µε τις τακτικές αποδοχές τους στην
Ελλάδα χωρίς το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιµίσθιο. Η απόσπαση των
εκπαιδευτικών του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον
συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται από τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών
και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων (άρθρο 9, παρ. 17, περ. β' του Ν. 2817/00, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 47, παρ. 19β του Ν. 3848/10).
Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι
σύζυγοι είναι είτε µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της
εξωτερικής υπηρεσίας είτε µόνιµοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δηµόσιων υπηρεσιών,
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. α` και β` βαθµού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της
εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, µε αίτηση
τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ή του ∆ηµοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη µε την αρχή που
υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου Υπουργού,
µετά από γνώµη του Προϊσταµένου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, στην
περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν
επιµίσθιο ή επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά µόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι
οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Οι
αποσπάσεις αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της
υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει
δύο έτη πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση (άρθρο 8, παρ. 9 του Ν. 3194/03).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασµένοι
σε εκπαιδευτικές µονάδες, τµήµατα και τάξεις του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 2413/96,
θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή µετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από
το οποίο αποσπάστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί µπορούν να υποβάλουν κατά τη διάρκεια
του έτους λήξης της απόσπασής τους:
 αίτηση µετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή µετάθεσης εφόσον υπηρέτησαν ένα (1) έτος
στο σχολείο της οργανικής τους θέσης,
 αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης µόνο σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το
σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν εφόσον δεν συµπλήρωσαν σε αυτό υπηρεσία ενός (1)
έτους.
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Όσοι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς επανέρχονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
τίθενται στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο τους τοποθετεί
προσωρινά σε σχολείο της αρµοδιότητάς τους και οριστικά σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
προηγούµενη περίπτωση (άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 2817/00).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η απόσπαση του εκπαιδευτικού µπορεί να διακοπεί πριν από τη συµπλήρωση της
πενταετίας στις περιπτώσεις (άρθρο 23, παρ. 6 του Ν. 2413/96, όπως συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 47, παρ. 19α του Ν. 3848/10):
 Πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή
αδυναµίας ανταπόκρισής του στα ειδικά καθήκοντά του.
 Συχνής και µακράς απουσίας από τα καθήκοντά του.
 Υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η
εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας.
 Όταν η παραµονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από
υπηρεσιακούς λόγους, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στη ∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση (σ.σ. για τις δύο πρώτες
περιπτώσεις) της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών, η οποία εκτιµά πραγµατικά
περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από ετήσιες εκθέσεις του Συντονιστή Εκπαίδευσης και
των φορέων των εκπαιδευτικών µονάδων.

Συνάδελφε
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις µαζί µας για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή απορία σου
έχει δηµιουργηθεί.
Μην ξεχνάς: Ο Αιρετός είναι το «µάτι», το «αυτί» και η «φωνή» του Κλάδου στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια.

Οκτώβριος 2010
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