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ΠΡΟΣ :
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ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο της
διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2010-2011, κ α λ ε ί τους
εκπαιδευτικούς Β/θµιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις µετάθεσης µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες µεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης,
β) στα Πειραµατικά Σχολεία,
γ) στα Μουσικά Σχολεία
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
ε) στα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης
στ) αµοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
ζ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ∆∆Υ
Οι γενικές µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης θα πραγµατοποιηθούν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3848/2010.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων µετάθεσης Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης αναφέρεται στο ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ της παρούσας εγκυκλίου και η αρµοδιότητα

παροχής πάσης φύσεως πληροφοριών ανήκει στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Σ. Τριανταφύλλου, Π.
Παρασκευιώτου, Μ. Μπατσαλιά τηλ. 210 3442332, 210 3442933, 210 3442931).
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1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1.1. Υποβολή
α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 9 ως 30 Νοεµβρίου 2010, στις ∆/νσεις ή στα
Γραφεία στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι
εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσµία είναι
αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες µεταθέσεων εκτός από τις αµοιβαίες για τις
οποίες η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε 15 ηµέρες από την ανακοίνωση των µεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσµία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για
βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιµήσεις συγκεκριµένων σχολείων, όσοι βρίσκονται
στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε από µετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και
για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1.2. Ανάκληση
α) Ανάκληση της αίτησης µετάθεσης µπορεί να γίνει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου. Αιτήσεις
που θα υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία αυτή δε θα λαµβάνονται υπόψη.
β) Ανάκληση µετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
1.3. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών
α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που
λήγει η προθεσµία υποβολής των σχετικών µε τα κριτήρια µετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ’
εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο µπορεί να υποβληθεί µέχρι τέλος
Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική
αίτηση την ίδια ηµέρα από τον εκπαιδευτικό µαζί µε βεβαίωση από το Νοσοκοµείο για τη
γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκοµιστεί η ληξιαρχική
πράξη γέννησης, µόλις εκδοθεί από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που η
παραπάνω ηµεροµηνία συµπέσει µε αργία, µεταφέρεται η υποβολή των ανωτέρω την
επόµενη εργάσιµη. Μέσα στην ίδια προθεσµία µπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από
όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης για λόγους
υγείας, εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά την 30ή Νοεµβρίου.
β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν µπορούν να υποβληθούν εµπρόθεσµα για λόγους
που αφορούν την αρµόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εµπρόθεσµη
υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται µνεία του λόγου της µη συνυποβολής
των δηµοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκοµίσει, όταν εκλείψει η
αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη
της διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων από το αρµόδιο συµβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4
του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σχετικά µε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούµε
την προσοχή στους ∆ιευθυντές και στους Προϊσταµένους Γραφείων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης ότι -όπου προβλέπεται αυτή- πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την υπηρεσία.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
2.1. Τρόπος υποβολής - έντυπα
3

Όλα τα είδη µεταθέσεων, καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο σύστηµα µεταθέσεων eDatacenter.
Τα έντυπα των αιτήσεων µετάθεσης που θα συµπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί
υπάρχουν στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήµατος ηλεκτρονικής καταχώρισης eDatacenter, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων (www.minedu.gov.gr) και επισυνάπτονται και στην παρούσα εγκύκλιο.
Για διευκόλυνση τόσο των ∆/νσεων και Γραφείων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών
η αίτηση θα συµπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραµµένη από τον εκπαιδευτικό,
• στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να
αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του),
• στη ∆/νση ή στο Γραφείο Β/θµιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ή
• θα αποστέλλεται ταχυδροµικά όπου αναφέρεται παραπάνω (µε απόδειξη
παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστηµα.
2.2. Τρόπος καταχώρισης- παραλαβή αντιγράφου
Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων, όπου και θα
υποβάλλονται οι αιτήσεις, θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου της διαδικασίας
καταχώρισης των αιτήσεων στο σύστηµα µεταθέσεων e-Datacenter.
Συγκεκριµένα, πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφόµενων στην αίτηση
στοιχείων µε βάση τους φακέλους των εκπαιδευτικών και την καταχώριση των αιτήσεων, η
οποία θα γίνεται αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές του ηλεκτρονικού συστήµατος
e-Datacenter προς αποφυγή λαθών.
Σχετικά µε τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης στο σύστηµα θα πρέπει:
(1) κατά την υποβολή της αίτησης, εάν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης καταχώρισης, οι
εκπαιδευτικοί να παραλαµβάνουν άµεσα επικυρωµένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά
καταχωρισµένης αίτησής τους, θεωρηµένο από το ∆ιευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης
ή τον Προϊστάµενο του Γραφείου ή από τον αρµόδιο υπάλληλο στον οποίο έχει
παραχωρηθεί το δικαίωµα αυτό, την οποία και θα προσυπογράφουν, αφού πρώτα
ελέγξουν και οι ίδιοι την ορθότητα των περιληφθέντων/καταχωρισθέντων στοιχείων
και κυρίως των κριτηρίων µετάθεσης.
Στην αντίθετη περίπτωση, µετά την καταχώριση της αίτησης στο σύστηµα, οι
εκπαιδευτικοί θα καλούνται από την υπηρεσία να παραλάβουν και να υπογράψουν
αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισµένης αίτησής τους.
(2) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός του νοµού της οργανικής τους ή σε κάθε
περίπτωση, εάν αποστέλλουν την αίτηση, όταν αυτή καταχωρίζεται, θα τους
αποστέλλονται από τη ∆/νση ή το Γραφείο της οργανικής τους θέσης δύο (2)
αντίγραφα της ηλεκτρονικά καταχωρισµένης αίτησή τους. Οι ίδιοι οφείλουν να
ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισµένων στοιχείων, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση λάθους, και στη συνέχεια να επιστρέφουν το
ένα (1) αντίγραφο υπογεγραµµένο (στην οργανική τους θέση).
ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστούµε την προσοχή στη συµπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή
υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του
Ν.2690/1999 καθώς επίσης στη συµπλήρωση των προτιµήσεων και στον έλεγχο του
συνόλου των µορίων πριν και µετά την καταχώριση, γιατί ενστάσεις σχετικές µε
συµπλήρωση προτιµήσεων και λάθη ως προς την καταχώριση των µορίων δεν θα γίνονται
δεκτές.
2.3. Αποστολή αιτήσεων στην Κ.Υ. του Υπουργείου:
Στη ∆/νση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Τµήµα Γ΄ της Κ.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων θα αποσταλούν µόνο:
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Α.
Οι αιτήσεις µετάθεσης (η υπογεγραµµένη χειρόγραφη αίτηση και το υπογεγραµµένο
αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισµένης αίτησης) των εκπαιδευτικών για τις παρακάτω
κατηγορίες µε όλα τα σχετικά απαιτούµενα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν:
α) για τα Πειραµατικά σχολεία
β) για τα Μουσικά σχολεία
γ) για τα Καλλιτεχνικά σχολεία
β) για τα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Β. Από τις αιτήσεις των γενικών µεταθέσεων (υπογεγραµµένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά
καταχωρισµένης αίτησης)συνοδευόµενες από σχετικό διαβιβαστικό:
α) οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης
του άρθρ. 13 του Π.∆. 50/96, άρθρ. 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258/Α’, του άρθρ. 6 παρ. 1, 2
& 3 του Ν. 3454/2006 ΦΕΚ 75/A’, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α και του
αρθρ. 47 παρ. 3 του Ν. 2304/95 ΦΕΚ 83/Α’ (πολύτεκνοι, ασθένειες κ.λ.π.) και
β) οι αιτήσεις για τις οποίες πρέπει ν’ αποφανθεί αρµοδίως το ΚΥΣ∆Ε (π.χ.
αµφισβητούµενες περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης, προϋποθέσεις
υπαγωγής στα κριτήρια µετάθεσης κ.λ.π.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λοιπές αιτήσεις των γενικών µεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή µαζί
µε τα σχετικά δικαιολογητικά δεν θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των ∆ιευθύνσεων και
Γραφείων Π.Ε. για 3 έτη.
2.4. Ηλεκτρονική καταχώριση
α) Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει µαζί µε την ηµεροµηνία έναρξης
κατάθεσης των αιτήσεων, δηλ. από 9-11-2010 µέχρι και την 15-12-2010.
β) Στις 16-12-2010 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις µε
τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, κλάδο, ειδικότητα και µονάδες µετάθεσης κατά κριτήριο και
στο σύνολό τους) των αιτουµένων µετάθεση εκπαιδευτικών.
γ) Από 16/12/2010 µέχρι και 08-1-2011 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους
ενδιαφερόµενους οι οποίες, αφού εξετασθούν, σε περίπτωση δικαίωσης, θα πρέπει οι
∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία να προβούν σε διόρθωση των λανθασµένων στοιχείων.
δ) Από 11-01-2011 και µετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις ∆ιευθύνσεις και τα
Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισµένες
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά
οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της
Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
Ο ΒΒ’’
Θ
ΘΕΕΜ
ΜΕΕΛ
ΛΙΙΩ
ΩΣΣΗ
Η∆
∆ΙΙΚΚΑ
ΑΙΙΩ
ΩΜ
ΜΑ
ΑΤΤΟ
ΟΣΣ Μ
ΜΕΕΤΤΑ
ΑΘ
ΘΕΕΣΣΗ
ΗΣΣ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:
1.1. Προϋπόθεση υπηρέτησης οργανικής για ένα έτος
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. άρθρο 8 του Π∆ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 (παρ. 1) του Π.∆. 100/97 ορίζεται σχετικά µε τη θεµελίωση
δικαιώµατος µετάθεσης ότι «(…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόµενη οργανική
θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.»
Με τις διατάξεις όµως του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 για όσους µετατίθενται,
ύστερα από αίτησή τους, ή διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 ο απαιτούµενος
χρόνος υπηρέτησης για θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης ορίζεται στα 2 έτη για
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µετατιθέµενους και 3 έτη για διορισθέντες. Εποµένως η περίπτωση 1.1 αφορά µόνο τους
εκπαιδευτικούς που µέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010:
• µετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή ή
• από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης (βελτιώσεις) ή
• που τοποθετήθηκαν οριστικά εντός των ΠΥΣ∆Ε ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε και
δεν είχαν υπηρετήσει µε δική τους ευθύνη την οφειλόµενη οργανική τους θέση.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης µέσα στην
τρέχουσα σχολική χρονιά µε την προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγµατικά
µέχρι 31-8-2011 την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο έχουν µετατεθεί ή έχουν
τοποθετηθεί, άλλως δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε
υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά ενώ ήταν στη διάθεση του
ΠΥΣ∆Ε και υπηρέτησαν –το οφειλόµενο ένα έτος- εντός του ΠΥΣ∆Ε σε διάφορες σχολικές
µονάδες, ∆ΕΝ απαιτείται υπηρέτηση εκ νέου της οργανικής τους θέσης. Αντίθετα, σε
περίπτωση βελτίωσης η θεµελίωση δικαιώµατος για µετάθεση προϋποθέτει υπηρέτηση της
νέας οργανικής.
1.2. Προϋπόθεση υπηρέτησης οργανικής για δύο έτη
α) Οι εκπαιδευτικοί που θα µετατεθούν ύστερα από αίτησή τους που θα υποβληθεί
κατά το σχολικό έτος 2010−2011 και εφεξής:
Στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη µετάθεση
εκπαιδευτικών είναι η πραγµατική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι
την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. Κάθε
διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς
πραγµατικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση
στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος
2010−2011 και µετά.»
β) Μεταθέσεις από ΣΜΕΑΕ, ΚΕ∆∆Υ, Πειραµατικά και ∆ιαπολιτισµικά σχολεία:
Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕ∆∆Υ, Πειραµατικά και ∆ιαπολιτισµικά σχολεία έχει
δικαίωµα µετάθεσης, µετά την συµπλήρωση διετούς πραγµατικής υπηρεσίας στην
οργανική του θέση.
1.3. Προϋπόθεση υπηρέτησης οργανικής για τρία έτη:
Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 για να θεµελιώσουν
δικαίωµα µετάθεσης απαιτείται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για τρία έτη
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010
τ. Α΄) στις οποίες σαφώς ορίζεται ότι «Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη σχολική
µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά το διορισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερος των
τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας µοριοδοτείται µε το διπλάσιο του αριθµού
µονάδων µετάθεσης της σχολικής µονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόµενος. Κάθε
διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται.»
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ι: Στη συµπλήρωση του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης
των τριών προηγούµενων περιπτώσεων συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.∆. 50/1996 καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), διατηρούνται σε ισχύ
και αφορούν:
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α) Το χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζοµένων
και των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και το χρόνο παραµονής των
εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν
οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.∆. 50/1996 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Π.∆. 100/97).
β) Το χρόνο που προσµετράται από 1η Σεπτεµβρίου για όσους εκπαιδευτικούς
διορίζονται και αναλαµβάνουν υπηρεσία το µήνα Σεπτέµβριο καθώς και το χρόνο που
προκύπτει από συνυπολογισµό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη
διάρκεια διδακτικού έτους. (παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.∆. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 7 του Π.∆. 100/97). ∆εν προσµετράται ο χρόνος που προκύπτει από το
άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων κατά τα οποία οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί
επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωµοδότηση 864/1989).
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΙΙ: Στη συµπλήρωση του χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης δε
συνυπολογίζεται:
α) Ο χρόνος των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του ενός µηνός.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας µε αποδοχές.
1.4. Ειδικές ρυθµίσεις ως προς το χρόνο υπηρέτησης για θεµελίωση δικαιώµατος
µετάθεσης:
Απαιτείται χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης ως κατωτέρω στις εξής
περιπτώσεις:
α) Αµοιβαίες µεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που έχει µετατεθεί αµοιβαία, προκειµένου να
θεµελιώσει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για τις τρέχουσες µεταθέσεις, απαιτείται
να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα έτος. Για όσους όµως µετατεθούν από το 2011 θα
απαιτούνται δύο έτη. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης
µετάθεσης σε σχολεία της περιοχής µετάθεσης από την οποία προήλθε.
β) ∆ιορισµός σε δυσπρόσιτα. Επίσης, δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι
εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία µέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010
(πριν την ψήφιση του Ν. 3848/2010) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.
1143/81 και οι οποίοι θα έχουν συµπληρώσει δύο έτη πραγµατικής υπηρεσίας µέχρι τις 31-82011 (άρθρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-4-2005 ΦΕΚ 80Α΄). Για όσους διορίζονται από το
σχολικό έτος 2010-11 και εξής ισχύ έχουν οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς
νεοδιόριστους µε υποχρεωτική παραµονή στην περιοχή διορισµού τρία έτη.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι δικαστικών λειτουργών που έχουν διοριστεί µε το
νόµο περί δυσπροσίτων δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης πριν να
παρέλθει η προβλεπόµενη διετία ή τριετία, για τους διορισθέντες από το σχολικό έτος 20102011, καθότι οι διατάξεις µε τις οποίες διορίστηκαν είναι ειδικές και αποκλείουν την
εφαρµογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 3 του ν.2304/95, σύµφωνα µε την
αρ. 143/20-1-2003 γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από
τον Υπουργό.
1.5. ∆εν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεµελίωση του
δικαιώµατος µετάθεσης για εκπαιδευτικούς:
α. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης του άρθρου 13 Π.∆. 50/96,
άρθρου 7 παρ. 4 του Π.∆. 100/97, άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 227/Α, άρθρου 6
παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 και του άρθρου 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005.
β. που ζητούν µετάθεση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ∆∆Υ (άρθρο 11 Π.∆. 50/96 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.∆. 100/97).
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1.6. Ειδική ρύθµιση για αποσπασµένους στο εξωτερικό:
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή έχει ήδη ανακληθεί η απόσπασή τους,
υποβάλλουν την αίτηση µετάθεσης στη ∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης στη διάθεση της
οποίας βρίσκονται, µόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό
υπηρέτησαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή µετάθεσης στην
οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (αρ. 8 παρ.3 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ.
78 Α’).
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής
τοποθέτησης µόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο
αποσπάσθηκαν (άρθρο 8 παρ.3, Ν.2817/2000).
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις και
κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο εξωτερικό µπορούν να µετατεθούν ως εκπαιδευτικοί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (§12, άρθρο 16, Ν2413/96)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο συνεχίζουν την απόσπαση στο
εξωτερικό και παράλληλα µετατεθούν, θα ανακαλείται η µετάθεση.

Κ
ΚΡΡΙΙΤ
ΤΗ
ΗΡΡΙΙΑ
ΑΜ
ΜΕΕΤ
ΤΑ
ΑΘ
ΘΕΕΣ
ΣΕΕΩ
ΩΝ
Ν
Κριτήρια για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
16 του Π.∆. 50/1996 είναι:
1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίµηση.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των εκπαιδευτικών κατά τις µεταθέσεις από περιοχή σε
περιοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.∆. 50/96, 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 και στα επιµέρους κριτήρια τότε λαµβάνεται υπόψη η
ηµεροµηνία και η σειρά δηµοσίευσης του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τα κριτήρια αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

ΚΚΕΕΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
Ο Α
Α’’
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1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
1.1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.3 του Π.∆. 50/96 «ως συνολική
υπηρεσία λαµβάνεται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της
δηµόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων».
1.2. Στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
ορίζεται ότι «Οι µονάδες µετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως
αυτή καθορίζεται µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996,
προσδιορίζονται µε συντελεστή δυόµισι για κάθε έτος υπηρεσίας» .

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
2.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.3 περ. α έως ε του Π.∆. 50/96 ως πραγµατική
εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
α) Ο συνολικός χρόνος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως του διορισµού του µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο
διενεργούνται οι µεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του µηνός Σεπτεµβρίου. Για
όσους ανέλαβαν υπηρεσία µετά την 30ή Σεπτεµβρίου η συνολική υπηρεσία τους
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η
υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα ελληνοπαίδων καθώς και
η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική
εξέλιξη κατά τις κείµενες διατάξεις.
γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δηµόσια ή ιδιωτική Α/θµια ή
Β/θµια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. (Σχετικό είναι και το µε αριθµό
1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε σχολεία αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε ωριαία αντιµισθία.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής, εφόσον αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
2.2. Επίσης ως πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία θεωρείται:
α) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
προσφέρθηκε µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3687/1-8-2008 και του άρθρου 39 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονισµού µε αριθµ. 1612/68 και τη νοµολογία
του ∆ΕΚ).
β) Ο χρόνος αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των
κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συµβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το
Ινστιτούτο Γκαίτε [Άρθρο 8 παρ.17 του Ν.2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78 Α’)].
γ) Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και µελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική
υπηρεσία, µετά το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας. Προϋπηρεσία µε µειωµένο ωράριο
αναγνωρίζεται µε αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθµιση
έχει αναδροµική ισχύ από την έναρξη εφαρµογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/1996
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(ΦΕΚ 124 Α'). [Άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει. Σχετική η αρ. 2748/01
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών)].
δ) Ο χρόνος αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της
ηµεδαπής υπαγόµενα στην Α/θµια ή Β/θµια βαθµίδα εκπαίδευσης (άρ.9 παρ.22 του
Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α’).
ε) 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 (∆.Λ.Ε.Ν.) άρθρο 16 του Ν.2743/99 –
Φ.Ε.Κ. 211 Α’.
• στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δηµόσια ΙΕΚ αρµοδιότητας
ΥΠ∆ΒΜΘ,
εφόσον ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη,
στ) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόµενων αδειών:
• αναρρωτικών αδειών µε αποδοχές σύµφωνα µε τα άρθρ. 55-56 του
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-200 τ.Α’) ή µε προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον
χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής
άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.∆.
611/1977 (άρθρο 112),
• άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν
υπερβαίνει τον ένα µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους (άρθρο 17
Ν.2470/97),
• άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
• άδειας µητρότητας (κυοφορίας, κύησης, λοχείας), γονικής άδειας εννέα µηνών
µε αποδοχές, τρίµηνης άδειας µε αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου
παιδιού και τρίµηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του Νόµου 1483/1984,
• ειδικών αδειών όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόµου 3528/2007 ή σε
προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
(ούτε συνολικής υπηρεσίας ούτε συνθηκών διαβίωσης)
α) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε νοσοκοµεία, σε ΝΕΛΕ, Σχολές
Μαθητείας του ΟΑΕ∆, σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων,
Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωµατικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Αξιωµατικών
ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων και λοιπών στρατιωτικών σχολών και σε σχολές ή σχολεία που δεν
υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ.
β) H προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου.
γ) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του µηνός για κάθε ηµερολογιακό έτος
(παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/ 21-3-1997 τ. Α’ και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.
3528/2007).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο τρόπος υπολογισµού υπηρεσίας εκπαιδευτικών (µονίµων και αναπληρωτών)
γίνεται σύµφωνα µε τον γενικό ορισµό του άρθρο 16 παρ. 4 του Π.∆. 50/96 όπου
αναφέρεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
εκφράζεται σε έτη και µήνες. Χρόνος ίσος ή µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών
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υπολογίζεται ως πλήρης µήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη. Όπου
κατά τον υπολογισµό 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 δύο (2) για κάθε χρόνο
υπηρεσίας».
Τύπος υπολογισµού:
(έτη

+

µήνες
12

) Χ 2,5

ή

(Έτη Χ 2,5)

+(

µήνες
12

Χ 2,5)

5. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
5.1. Γενική θεώρηση:
Στην εύρεση του συνολικού χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας για την υπηρέτηση
ωροµισθίων εκπαιδευτικών καθώς και για υπηρέτηση εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία µε
µειωµένο ωράριο, που η απλή αφαίρεση συµµιγών δε µας δίνει πραγµατικό χρόνο
λαµβάνοντας υπόψη ότι ως πλήρες θεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά περίπτωση, ο τρόπος
υπολογισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα.
5.2. Υπολογισµός προϋπηρεσίας ωροµίσθιου
Όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 3 περ. δ του Π.∆. 50/96 ο χρόνος εκπαιδευτικής
υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δηµόσιο µε ωριαία αντιµισθία «υπολογίζεται µε κλάσµα
που έχει αριθµητή τις προσφερθείσες ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και παρανοµαστή το
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισµού των µονάδων
µετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης».
Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη ότι το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας για τη Β/θµια
είναι 21 ώρες, προκύπτει ο εξής τύπος υπολογισµού:
ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
21

Χ

6 (ΗΜΕΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ)
25 (ΕΝΑ ΜΗΝΑ)

Το δεκαδικό µέρος που προκύπτει το πολλαπλασιάζουµε επί 30 και
στρογγυλοποιούµε, αν προκύπτει δεκαδικό µέρος στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για να
βρούµε τις λοιπές µέρες, τις οποίες στη συνέχεια αν είναι πάνω από 15 τις υπολογίζουµε,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, σε µήνα και εάν είναι λιγότερες από 15 δεν τις υπολογίζουµε
καθόλου.
Παράδειγµα: Εκπαιδευτικός έχει 584 ώρες διδασκαλίας:
584
21

Χ

6
25

=6,674

∆ηλ. έχει 6 µήνες και 0,674 ηµέρες.

Τις µέρες τις µετατρέπουµε σε µήνες µε τον τύπο: µέρες Χ 30.
Έτσι: 0,674 X 30 = 20 µέρες και επειδή είναι πάνω από 15 τις υπολογίζουµε για ένα (1)
ολόκληρο µήνα.
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5.3.

Υπολογισµός προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στην
ιδιωτική εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και
µειωµένο ωράριο

α) Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στην
ιδιωτική εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µειωµένο ωράριο γίνεται µε τον
ακόλουθο τύπο, αφού πρώτα βρούµε το διάστηµα υπηρέτησης σε µήνες και µέρες µε
αφαίρεση συµµιγών.
ΩΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χ(

ΜΗΝΕΣ

+

ΜΕΡΕΣ
30

)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: ∆ιαιρούµε τις ηµέρες µε το 30 για να βρούµε την αναλογία τους σε µήνες
και εφαρµόζουµε τον τύπο θεωρώντας ως υποχρεωτικό ωράριο για την Α/θµια 24 ώρες και
για τη Β/θµια 21 ώρες.
Παράδειγµα:
Εκπαιδευτικός µε µειωµένο εβδοµαδιαίο ωράριο 14 ωρών έχει προϋπηρεσία σε
ιδιωτικό σχολείο από 1/9/2003 έως 14/2/2004.
Ο υπολογισµός γίνεται ως εξής:
Αφαιρούµε τους συµµιγείς αριθµούς των ηµεροµηνιών υπηρέτησης και προκύπτει
χρονικό διάστηµα προϋπηρεσίας 5 µήνες και 14 ηµέρες. Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τον
τύπο και µας δίνει το εξής αποτέλεσµα:
14
21

Χ(

5

+

14
30

)

=

3,64

∆ηλαδή 3 µήνες και 0,64 µέρες

Όπως και παραπάνω, µετατρέπουµε τις µέρες σε µήνες και έχουµε: 0,64 X 30 = 19
µέρες, που µας δίνουν ένα µήνα αφού είναι πάνω από 15 ηµέρες.
β) ∆ιαφοροποιήσεις:
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί από τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας µε υπολογισµένο χρονικό διάστηµα εκπαιδευτικής υπηρεσίας το
οποίο δεν ταυτίζεται µε το αποτέλεσµα που προκύπτει από την εφαρµογή του
προηγούµενου τύπου (όπως είναι και ο προγραµµατισµός στο σύστηµα e-Datacenter),
τότε καταχωρίζουµε το χρόνο των βεβαιώσεων αυτών. Όσες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
καταχωρισθούν µε τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αποσταλούν στην αρµόδια υπηρεσία της
Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Για να καταχωρισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών µε τον τρόπο
αυτό, πρέπει στην καρτέλα των υπηρετήσεων:
• στο πεδίο «Σχέση εργασίας» να επιλεγεί «Ιδιωτικού δικαίου» και
• να αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθµός βεβαίωσης (αριθµός και ηµεροµηνία).
Με την καταχώριση των στοιχείων αυτών θα δίνεται η δυνατότητα της χειροκίνητης
πληκτρολόγησης στο πεδίο του χρόνου υπηρεσίας. Κατά την καταχώριση, όταν η
υπηρέτηση στη βεβαίωση φαίνεται ενιαία, καταχωρίζεται και ως µία ενιαία υπηρέτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν καταχωρίζονται στο σύστηµα µεταθέσεων e-Datacenter βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία, δεν θα πρέπει –όπου υπάρχουν- να
αφαιρούνται οι καλοκαιρινοί µήνες.

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
6.1. Αναδροµικός διορισµός: Σε περίπτωση αναδροµικού διορισµού ο εκπαιδευτικός
δικαιούται για το αντίστοιχο διάστηµα µονάδες για συνολική υπηρεσία και για δυσµενείς
συνθήκες. Επίσης ο εν λόγω χρόνος θα ληφθεί υπόψη για τη συµπλήρωση της
απαιτούµενης υποχρεωτικής διετίας που προβλέπει ο νόµος για τους εκπαιδευτικούς που
διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία.
6.2. Προϋποθέσεις προσµέτρησης προϋπηρεσίας:
12

α) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων
µετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία µόνο αν είναι αναγνωρισµένη
µισθολογικά.
β) Η προϋπηρεσία των εκπ/κων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα λαµβάνεται υπόψη, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την
ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους.
6.3. Ανάληψη υπηρεσίας µετά την 30η Σεπτεµβρίου: Για τους εκπαιδευτικούς που
ανέλαβαν υπηρεσία µετά την 30η Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆. 50/96, ως
χρόνος πραγµατικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας θεωρείται η συνολική υπηρεσία τους από
την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από την ηµεροµηνία του ΦΕΚ διορισµού.
6.4. Υπηρεσία σε φροντιστήριο: Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε φροντιστήριο δεν
αναγνωρίζεται ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας για τις µεταθέσεις, καθότι δεν εµπίπτει στις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.∆. 50/96, ούτε στις διατάξεις της παρ. 17 του
άρθρου 8 του ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78Α΄).
6.5. Ωράριο για υπολογισµό προϋπηρεσίας:
α) Για τον υπολογισµό των µονάδων µετάθεσης συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας
ως πλήρες ωράριο λαµβάνεται υπόψη το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά περίπτωση, όπως
αυτό ισχύει στην κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας θεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο
του νεοδιόριστου της βαθµίδας εκπαίδευσης στην οποία διορίζεται ο εκπαιδευτικός και όχι
της βαθµίδας στην οποία έχει αποκτηθεί η προϋπηρεσία. Ως εκ τούτου, κατά την
καταχώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που
έχουν προϋπηρεσία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευσης ως ωροµίσθιοι, στο πεδίο
«Υποχρεωτικό εβδοµ. ωράριο νεοδιόριστου ίδιας βαθµίδας» να καταχωρίζεται ο αριθµός
των 21 ωρών.
β) Σε περίπτωση µειωµένου ωραρίου το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαιρείται δια
του υποχρεωτικού ωραρίου.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
Ο ΒΒ’’
α. Νοµικό πλαίσιο
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του Π.∆. 50/96 ορίζεται ότι «Μονάδες µετάθεσης
για συνυπηρέτηση λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν µετάθεση από µία περιοχή σε
άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι µονάδες
συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας
περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριµένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή
εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η µετάθεση ή η
τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαµβάνουν τέσσερις (4)
µονάδες µετάθεσης για συνυπηρέτηση».
2. Στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.∆. 50/96 ορίζονται τα ακόλουθα:
«Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου
υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) προκειµένου περί υπαλλήλων του δηµοσίου ή υπαλλήλων ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ ή
υπαλλήλων του υπόλοιπου δηµόσιου τοµέα όπως αυτός καθορίστηκε µε τη διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α' ) όπως τροποποιήθηκε
13

µεταγενέστερα και ισχύει ή άµισθων δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της
υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι µε
απόσπαση στο συγκεκριµένο τόπο.
β) Προκειµένου περί εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα ή ελεύθερων επαγγελµατιών,
βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από την οποία να
προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η µετάθεση τουλάχιστον τα
δύο τελευταία χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισµένος
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα».

β. ∆ιευκρινίσεις
1.

Οι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται µόνο για την περιοχή µετάθεσης (µία), όπου
υπηρετεί οργανικά (όχι µε απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος και όχι για όλο το νοµό.

2.

Η διετία πρέπει να έχει συµπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της αίτησης
µετάθεσης, δηλαδή την 30η Νοεµβρίου.

3.

Όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της
συνυπηρέτησης των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του
εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον
συµφωνούν µε το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα µηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που
υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι.

4.

Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών δε δικαιούνται µονάδες
(γνωµοδότηση 95/91 Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Κ.Υ. ΥΠ∆ΒΜΘ).

5.

Εκπαιδευτικοί των οποίων οι σύζυγοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
ή του Π.Υ.Σ.∆.Ε. δικαιούνται µονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή µετάθεσης που
ανήκει ο/η σύζυγος, αν έχουν υποβάλει αίτηση µετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. ∆εν
δικαιούνται όµως τις µονάδες αυτές, αν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή
αίτηση οριστικής τοποθέτησης και ο/η σύζυγος βρίσκεται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
του Π.Υ.Σ.∆.Ε. (αριθµ.1792/20-8-2003 απαντητικό έγγραφο Νοµικού Συµβούλου
ΥΠ∆ΒΜΘ το οποίο έγινε δεκτό από τον Υπουργό).

6.

Εκπαιδευτικοί σύζυγοι Περιφερειακών ∆ιευθυντών, ∆ιευθυντών Εκπ/σης, Προϊσταµένων
Γραφείων, ∆/ντων, Υποδ/ντων και Προϊσταµένων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, δικαιούνται
µονάδες συνυπηρέτησης αν ζητούν µετάθεση στην περιοχή της οργανικής θέσης των
συζύγων και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους.

7.

Για τον υπολογισµό µονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων,
δεν απαιτείται διετής υπηρεσία του δικηγόρου µέχρι την ηµεροµηνία της υποβολής της
αίτησης µετάθεσης στην περιοχή όπου ζητείται µετάθεση, και αυτό διότι οι δικηγόροι
είναι άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού
διατηρεί νόµιµα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου
του οποίου είναι µέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής
και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές µετάθεσης, οι µονάδες
µετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε µία µόνο περιοχή µετάθεσης την
οποία θα επιλέξει ο ενδιαφερόµενος.

8.

Μετάθεση ή τοποθέτηση µε οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε πόλη,
όπου λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο συγγενούς του εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας πρώτου βαθµού απαγορεύεται. Είναι όµως δυνατή η τοποθέτηση
εκπαιδευτικού σε δήµο διαφορετικό από εκείνο όπου λειτουργεί το ιδιωτικό σχολείο ή το
φροντιστήριο, έστω και αν οι δήµοι αυτοί υπάγονται στην ίδια πόλη, όχι όµως και η
τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολείο του ίδιου δήµου, έστω και αν το ιδιωτικό σχολείο ή
φροντιστήριο υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου γραφείου εκπαίδευσης (σχετ. 443/2000
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

συνυπηρέτησης
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9.

Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσµετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον
προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης για µετάθεση του εκπαιδευτικού υπάρχει ενεργός
σύµβαση εργασίας του ή της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατοµική γνωµοδότηση
Ν.Υ.∆./Κ.Υ. ΥΠ∆ΒΜΘ).

10. Οι επικαλούµενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση
πρόσφατα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα παραµείνουν στη ∆/νση ή στο
Γραφείο ∆.Ε.

Κ
ΚΕΕΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
Ο ΓΓ’’

α. Νοµικό πλαίσιο
Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’ και β’ του Π.∆. 50/96 όπως
αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του Π.∆. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998
ορίζεται ότι οι µονάδες µετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:
«α) Οι έγγαµοι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τέσσερις (4) µονάδες µετάθεσης. Ίδιο αριθµό
µονάδων λαµβάνουν και οι σε χηρεία, άγαµοι, διαζευγµένοι ή σε διάσταση γονείς
εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανήλικων ή
σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισµένων)».
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαµα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή
αναγνωρισµένα) λαµβάνουν τέσσερις (4) µονάδες µετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις
(4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) µονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα
παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας
τους και ως 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
∆ήµου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος κατά περίπτωση. Ως
ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η
∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις».

β. ∆ιευκρινίσεις
1.

Τέκνο που δε φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δηµόσια σχολή αλλά σε ΙΕΚ που υπάγεται
στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση δε µοριοδοτείται.

2.

Τα µόρια που χορηγούνται στον εκπαιδευτικό λόγω παιδιών υπολογίζονται κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης µετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν
ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα µόρια µετάθεσης υπολογίζονται για το
σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

3.

Ως αφετηρία για τη συµπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαµβάνουµε
το ∆εκέµβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι µεταθέσεις και κάνουµε τη
σχετική αφαίρεση. Έτσι για φέτος ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από
1/1/1993 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1986. Για την εξακρίβωση
του τελευταίου εξαµήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση
από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήµατα φοίτησης αφορούν σε
εξάµηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήµια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήµατα
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φοίτησης αφορούν σε έτη. Τονίζουµε ότι οι άγαµοι ή διαζευγµένοι εκπαιδευτικοί
λαµβάνουν µονάδες για γάµο και τέκνα µόνο αν έχουν την επιµέλεια των τέκνων,
διαφορετικά µόνο µονάδες τέκνων.
4.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του
ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄) λαµβάνουν τις παραπάνω µονάδες, µέχρι την ηλικία των
τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

5.

Για την απόδειξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προσκοµίζουν πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, του εκπαιδευτικού
ιδρύµατος φοίτησης.

Κ
ΚΕΕΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΙΙΟ
ΟΔ
Δ’’

11.. Ν
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚΚΟ
ΟΠ
ΠΛ
ΛΑ
ΑΙΙΣΣΙΙΟ
Ο
1. Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.∆. 50/96 σχετικά µε τον τρόπο
υπολογισµού των µονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:
• Οι µονάδες µετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται µε βάση το χρόνο
πραγµατικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική µονάδα και την κατηγορία στην οποία
ανήκει η σχολική µονάδα (περ. γ).
• Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και µήνες. Χρόνος ίσος ή µεγαλύτερος των
δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως πλήρης µήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση
παραλείπεται (περ. δ, εδ. α’).
• Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος
λογίζεται ενιαίος (περ. ια)
2. Σχετικά µε τις µονάδες µοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του
Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.∆. 39/98 ορίζονται τα εξής:
«Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 µονάδες µετάθεσης αντίστοιχα.»

22.. ΤΤΥΥΠ
ΠΟ
ΟΙΙ ΥΥΠ
ΠΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΣΣΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Μ
Μ..ΣΣ..∆
∆..
(α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουµε τα
Μ.Σ.∆. µε τον τύπο:
α)

Έτος

Χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

β)

Μήνας
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Χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά
υπολογίζουµε µε βάση τον τύπο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χ

ΜΕΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
5

Χ

ΜΗΝΕΣ
12

33.. Θ
ΘΕΕΜ
ΜΕΕΛ
ΛΙΙΩ
ΩΣΣΗ
ΗΔ
ΔΙΙΚ
ΚΑ
ΑΙΙΩ
ΩΜ
ΜΑ
ΑΤ
ΤΟ
ΟΣΣ Μ
ΜΕΕΤ
ΤΑ
ΑΘ
ΘΕΕΣΣΗ
ΗΣΣ Κ
ΚΑ
ΑΙΙ Τ
ΤΡΡΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΣΣ Μ
ΜΟ
ΟΡΡΙΙΟ
ΟΔ
ΔΟ
ΟΤ
ΤΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ
Μ
ΜΕΕ Μ
Μ..ΣΣ..Δ
Δ..
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Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη µετάθεση εκπαιδευτικών είναι η
πραγµατική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι την 31η Αυγούστου
του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει
διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν
εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010−2011 και µετά».
Επίσης στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρο 31 του ίδιου
νόµου, καταργείται η «περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996»
η οποία όριζε ότι «Για τα µέλη των πρωτοβαθµίων εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νοµό που
εκλέγονται, των δευτεροβαθµίων και τριτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους
αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συµβούλια καθώς και για τους
εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον
Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης,
καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε
στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που
καλούνται σε επιµόρφωση ή µετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που
αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασής
τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση».
Μετά από τις ως άνω ρυθµίσεις διαφοροποιείται σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη η
θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης και ο τρόπος µοριοδότησης για τις υπηρετήσεις των
εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010-2011. Για τις λοιπές υπηρετήσεις των
προηγούµενων ετών ισχύ έχει η 136005/∆2/4-11-09 εγκύκλιος µεταθέσεων έτους 2009-2010.
Για τις υπηρετήσεις από το τρέχον σχολικό έτος ισχύ έχουν τα ακόλουθα:

33..11.. Χ
ΧΡΡΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΣΣ Μ
ΜΕΕ ΤΤΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΙΙΟ
ΟΘ
ΘΕΕΜ
ΜΕΕΛ
ΛΙΙΩ
ΩΝ
ΝΕΕΤΤΑ
ΑΙΙ ∆
∆ΙΙΚΚΑ
ΑΙΙΩ
ΩΜ
ΜΑ
ΑΜ
ΜΕΕΤΤΑ
ΑΘ
ΘΕΕΣΣΗ
ΗΣΣ
Θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και οι εκπαιδευτικοί
λαµβάνουν µόρια συνθηκών διαβίωσης ως ακολούθως:
3.1.1 Μονάδες συνθηκών διαβίωσης οργανικής θέσης
Μόρια της οργανικής τους θέσης λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση
των ακόλουθων περιπτώσεων αδειών:
i)

ii)

αναρρωτικές άδειες µε αποδοχές σύµφωνα µε τα άρθρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ
26/9-2-200 τ.Α’) ή µε προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το
χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που
χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.∆. 611/1977 (άρθρο 112),
άδεια χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει
τον ένα µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους (άρθρο 17 Ν.2470/97),

iii)

άδεια µητρότητας (κυοφορίας, τοκετού, λοχείας), γονική άδεια εννέα µηνών µε
αποδοχές, τρίµηνη άδειας µε αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και
τρίµηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Νόµου 1483/1984,

iv)

ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόµου 3528/2007 ή σε
προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.
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3.1.2 Μονάδες συνθηκών διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης
Μόρια της προσωρινής τους τοποθέτησης λαµβάνουν νεοδιοριζόµενοι,
µετατιθέµενοι και µετατασσόµενοι εκπαιδευτικοί. Για το χρόνο που παρέµειναν στη διάθεση
των υπηρεσιακών συµβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους
υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδροµικά οι µονάδες συνθηκών διαβίωσης του
σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Εξυπακούεται ότι
υπολογίζονται από την έναρξη του σχολικού έτους.
3.1.3.
Ρύθµιση Μ.Σ.∆. µονίµων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή
απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθµίας
Ο υπολογισµός µονάδων δυσµενών συνθηκών ρυθµίζεται ειδικά, ως ακολούθως,
στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί µετά από διορισµό, µετάθεση ή µετάταξη, αφού
τοποθετηθούν (µόνιµα ή προσωρινά) σε θέση σχολείου µιας περιοχής µετάθεσης,
καλούνται να µετακινηθούν (αποσπαστούν ή διατεθούν):
• είτε για λειτουργικούς λόγους των σχολείων (εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες),
• είτε λόγω πλεονάσµατος ή υπεραριθµίας που δηµιουργούνται και εποµένως αδυναµίας
συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται ως πλεονάζον προσωπικό, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «ως
µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι µονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού,
εφόσον δεν υπολείπονται».
β) Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρµοδιότητας του ίδιου ΠΥΣ∆Ε από
αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) και του άρθρου 14 του ίδιου
νόµου σε συνδυασµό το άρθρο 18 παρ. 6 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002
(Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), λαµβάνουν τις µονάδες µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες
που αντιστοιχούν στη σχολική µονάδα της διάθεσης, εκτός αν οι µονάδες συνθηκών
διαβίωσης µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι
περισσότερες οπότε και λαµβάνουν αυτές.
γ) Εάν διατέθηκαν για µερικές ηµέρες ως υπεράριθµοι σε σχολικές µονάδες άλλης
περιοχής αρµοδιότητας του ίδιου ΠΥΣ∆Ε για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους
ωραρίου διδασκαλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 § 14 του ν.1566/1985 σε συνδυασµό το
άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002),
• όταν οι µονάδες δυσµενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης
είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούµενος
(3.1.3.α) υπολογισµός και
• όταν οι µονάδες δυσµενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης
είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισµός µε βάση την
εβδοµάδα των πέντε (5) ηµερών.
δ) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ
ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή και για συµπλήρωση
του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ, 5 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ
146 τ. Α’/ 13-7-2006) και το άρθρο 18 παρ. 5 της Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10- 2002 (Φ.Ε.Κ.
1340 τ. Β/16-10-2002), ακολουθείται η ανωτέρω ρύθµιση (3.1.3 β).
ε) Εάν διατίθενται ολικά ή για συµπλήρωση ωραρίου σε σχολεία Α/θµιας
Εκπαίδευσης λαµβάνουν τις ΜΣ∆ της πλησιέστερης σχολικής µονάδας ∆.Ε.
∆ιευκρίνιση: Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν και στην περίπτωση των νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών µε την προϋπόθεση ότι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σχολείο και
στη συνέχεια αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, επειδή ήταν
υπεράριθµοι σε σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης του ιδίου Π.Υ.Σ.∆.Ε.
18

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή από το σχολικό έτος 2002-03
µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002. Για τα προηγούµενα έτη όσον
αφορά στις εν λόγω ρυθµίσεις, θα εφαρµοστεί η αριθµ. ∆2/74341/31-10-2001 εγκύκλιος για
µεταθέσεις εκπαιδευτικών ∆.Ε.
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∆εν θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις
εκπαιδευτικοί λαµβάνουν µόρια συνθηκών διαβίωσης ως ακολούθως.

και

οι

3.2.1. Αποσπάσεις από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε
α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε Π.Υ.Σ.∆.Ε. και τοποθετούνται

σε σχολείο λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης. Για το
χρόνο παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων για
οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη
αναδροµικά οι µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν
µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Αν διατεθούν σε ∆/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών
διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής µονάδας.
Τα µόρια δυσµενών συνθηκών του σχολείου απόσπασης λαµβάνουν οι
εκπαιδευτικοί µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τους καλοκαιρινούς µήνες θα λαµβάνουν
τα µόρια της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τοποθέτησης ή αν δεν είχαν
τοποθετηθεί τα µόρια της πλησιέστερης σχολικής µονάδας της ∆/νσης ή του Γραφείου της
περιοχής στην οποία βρίσκονται µε διάθεση).
β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε Π.Υ.Σ.∆.Ε. και
υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία µε διαφορετικές
µονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισµός των µονάδων που λαµβάνουν θα γίνει
αναλογικά µε βάση την εβδοµάδα των πέντε ηµερών. ∆ηλαδή, κάθε εβδοµάδα θα θεωρείται
5/5 και οι µονάδες θα επιµερίζονται στην κάθε θέση. Όπου κατά τον υπολογισµό των
µονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθµός, διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. ∆ε
στρογγυλοποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο του πέντε.
(γ) Στην περίπτωση αποσπασµένου εκπαιδευτικού που την ίδια ηµέρα υπηρετεί για
συµπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία µε διαφορετικές µονάδες συνθηκών διαβίωσης, για
τον υπολογισµό µονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο µε τα
περισσότερα µόρια συνθηκών διαβίωσης.

3.2.2. Λοιπές αποσπάσεις, χρόνος άσκησης καθηκόντων µε θητεία κλπ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-52010 τ. Α΄), «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. Η περίπτωση στ΄ της
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παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθµίζει
διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται» .
Με βάση τα ανωτέρω:
α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαµβάνουν τα µόρια
της πλησιέστερης σχολικής µονάδας και επιπλέον δύο µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος.
Επίσης τα ίδια µόρια θα λάβουν και οι αποσπώµενοι στη ∆/νση ∆ιοικητικής και
Οικονοµικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που έχει συσταθεί στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε
την παρ.1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α΄), καθότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρείται
ότι έχουν αποσπασθεί στην Κ.Υ. του ΥΠ∆ΒΜΘ. Ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στο
ΦΕΚ).
β) Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ∆ΒΜΘ, καθώς και
σε υπηρεσίες εκτός ΥΠ∆ΒΜΘ ή άσκηση καθηκόντων µε θητεία οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν
τις Μ.Σ.∆. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής µονάδας Β/θµιας Εκπ/σης καθώς
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 «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».

3.3.3. Ειδικές ρυθµίσεις Μ.Σ.∆.
α) Απόσπαση στο εξωτερικό: Σύµφωνα µε το άρθρο16 παρ. 8 περ. ι του Π.∆. 50/96
«Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της Α/θµιας και της Β/θµιας εκπαίδευσης σε
αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α'
κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αµερική και Γ' κατηγορίας για τις
υπόλοιπες χώρες».
Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί η ρύθµιση για το χρόνο απόσπασης στο εξωτερικό για
τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της παρ.2 του άρ. 25 του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α’)
που ο διορισµός τους πραγµατοποιήθηκε ενώ ήδη υπηρετούσαν σε εκπαιδευτικές µονάδες
του εξωτερικού και µόνο για το διάστηµα που αυτοί αποσπώνται και παραµένουν στο
εξωτερικό από την ορκωµοσία τους και µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εντός του οποίου
ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία (αρ. 421/2000 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Στην
περίπτωση αυτή δηλαδή ο χρόνος λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του
αποσπασµένου εκπαιδευτικού (και για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης και για τον
υπολογισµό των µονάδων µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες).
β) Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές: Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 8
περ. θ του Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Π.∆. 100/1997 «Ο χρόνος
άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α’
κατηγορίας» και όχι στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού (σχετ. η αρ. 2888/12.2.99
γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υ.Π.Ε.Π.Θ.).
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4.1 Προϋπηρεσία που λαµβάνεται υπόψη για Μ.Σ.∆.
Ως χρόνος για υπολογισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης (εννοείται και
µονάδων για χρόνο συνολικής υπηρεσίας) υπολογίζεται και αυτός που πραγµατοποιήθηκε
στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω λαµβάνοντας µονάδες συνθηκών
διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής µονάδας Β/θµιας Εκπαίδευσης (άρθρο 9 παρ. 2
του Ν. 2986/2002):
α) Η αναγνωρισµένη προϋπηρεσία:
 στη δηµόσια ή ιδιωτική Α/θµια ή Β/θµια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου (αριθµ. 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου
ΥΠ.Ε.Π.Θ.),
 στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη ∆ιδακτική στήριξη,
 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συµβούλιο, το
Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε. (άρ.8 παρ.17 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ.
78 Α’) και
 στα ∆ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού (∆.Λ.Ε.Ν.) (άρθρο 16 του Ν.2743/99 –
Φ.Ε.Κ. 211 Α’).
Για λοιπή προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί και υπολογίζεται για µονάδες
συνολικού χρόνου υπηρεσίας και δεν αναφέρεται εδώ (για παράδειγµα σε ΑΕΙ), δεν
λαµβάνεται υπόψη για Μ.Σ.∆.
β) H προϋπηρεσία των µεταταχθέντων εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από µετάταξη από την Α/θµια, τη Β/θµια
εκπαίδευση ή την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση λαµβάνουν τις µονάδες µετάθεσης της
πλησιέστερης σχολικής µονάδας που υπηρετούσαν µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
απόφασης µετάταξής τους (Άρθρο 16 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Π.∆. 50/96).
γ) Ειδική ρύθµιση µορίων συνθηκών διαβίωσης για τους διορισθέντες µε το άρθρο
22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ130 Α΄).
Η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστηµα
από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη
δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως
προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός
εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην
αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να
υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. Η ρύθµιση
αυτή ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για µία µόνο φορά.
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Οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν µονάδες συνθηκών διαβίωσης ανάλογα µε
τα σχολεία στα οποία υπηρέτησαν κάθε σχολικό έτος ξεχωριστά. Όταν το ίδιο σχολικό έτος
έχουν υπηρετήσει σε διαφορετικά σχολεία ίδιας κατηγορίας ο χρόνος λογίζεται ενιαίος, ενώ
σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας ο χρόνος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ένα
σχολείο (οπότε και κάθε υπηρέτηση θα αναγράφεται ξεχωριστά στις υπηρετήσεις του
ηλεκτρονικού συστήµατος e-Datacenter) και πάντα µέχρι τη συµπλήρωση του
προβλεπόµενου κατά βαθµίδα εκπαίδευσης εβδοµαδιαίου ωραρίου.
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α) Για µετατιθέµενους: Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της
νέας οργανικής θέσης από την επόµενη µέρα της λήξης του διδακτικού έτους ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες
τους θέσεις.
β) Για νεοδιόριστους: Ως αφετηρία υπολογισµού των Μονάδων Συνθηκών
∆ιαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αναλαµβάνουν υπηρεσία πριν την έναρξη
του σχολικού έτους λαµβάνεται η 1η Σεπτεµβρίου του έτους διορισµού, δεδοµένου ότι το
σχολικό έτος αρχίζει την ηµεροµηνία αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος υπολογίζεται
από την ηµεροµηνία ανάληψης στη ∆ιεύθυνση.
γ) Για µεταταχθέντες: Από 1 Σεπτεµβρίου του έτους µετάταξης.
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ΠΥΥΣΣ∆
∆ΕΕ::
Εκπαιδευτικοί που µετά τη µετάθεση, το διορισµό ή τη µετάταξή τους δεν
τοποθετήθηκαν οριστικά ή προσωρινά σε σχολική µονάδα αλλά παρέµειναν στη διάθεση
του ΠΥΣ∆Ε, λαµβάνουν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες πριν την προσωρινή ή οριστική
τους τοποθέτηση τις Μ.Σ.∆. της έδρας της ∆/νσης του ΠΥΣ∆Ε.
Στη συνέχεια, από την έναρξη του σχολικού έτους:
• για το χρόνο που θα παραµείνουν στη διάθεση της ∆ιεύθυνσης (χωρίς
προσωρινή τοποθέτηση) και καλύπτουν λειτουργικά κενά σε σχολεία
διαφορετικών κατηγοριών λαµβάνουν Μ.Σ.∆. που αντιστοιχούν στις σχολικές
µονάδες που υπηρετούν για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
• Αν τοποθετηθούν προσωρινά, θα πάρουν τις Μ.Σ.∆. της προσωρινής τους
τοποθέτησης µέχρι την οριστική τους τοποθέτηση, όποτε γίνει αυτή.
6.3. Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός χωρίς υπαιτιότητά του, λόγω αντικειµενικής
δυσκολίας, δεν καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο, θεωρείται ότι το έχει υπηρετήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι. Για να ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο αυτό στις περιπτώσεις που
έχουµε απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση των εκπαιδευτικών θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να
υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. Εφόσον η διάθεση ή
απόσπαση είναι µερική, οι µονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ. Στις περιπτώσεις των αδειών για να θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης και να
λαµβάνονται τα µόρια οργανικής πρέπει οι άδειες να χορηγούνται από την οργανική τους.
Αν αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστηµα της απόσπασής τους σε υπηρεσίες ή
σχολεία των περιπτώσεων που δεν θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης τότε ασφαλώς δεν
θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης και δεν παίρνουν τα µόρια της οργανικής τους.
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α. Νοµικό πλαίσιο
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 9 του Π.∆. 50/96 «Μονάδες µετάθεσης για
εντοπιότητα λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, όταν ζητούν
µετάθεση από µία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δηµότες ∆ήµου ή Κοινότητας της
περιοχής από διετίας τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µετάθεσης.
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Οι µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν
µετάθεση ή τοποθέτηση µέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δηµότες του ∆ήµου ή της
Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία επιθυµούν να µετατεθούν ή να
τοποθετηθούν. (…) Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου
κοινότητας ή δηµάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης του
∆ήµου ή της Κοινότητας από διετίας.
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) οι
µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του
άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, ορίζονται σε τέσσερις.

β. ∆ιευκρινίσεις
1. Η µόνιµη διαµονή του εκπαιδευτικού σ' έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισµό των
µονάδων εντοπιότητας, αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δηµότης από διετίας
του δήµου ή της κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται µετάθεση.
2. Η βεβαίωση του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας πρέπει να είναι
πρόσφατη και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης
του δήµου ή της κοινότητας.
3. Μονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και στην περίπτωση κατά
την οποία ο ενδιαφερόµενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δηµότης
διαφόρων δήµων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η µετάθεση. ∆εν
είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συµπληρώνεται στον ίδιο δήµο ή κοινότητα. Ο
αθροιστικός αυτός υπολογισµός του χρόνου δε νοείται για τις µεταθέσεις από
σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα
συνδέεται µε το δήµο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία
ζητούν να µετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής
τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριµένο δήµο ή κοινότητα.
4. Σε περίπτωση αναµεταδηµότευσης, για να χορηγηθούν µονάδες εντοπιότητας,
πρέπει µετά την αναµεταδηµότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήµο ή κοινότητα ο
νόµιµος χρόνος της διετίας. ∆εν µπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο
εκπαιδευτικός ήταν κατά το παρελθόν δηµότης του ∆ήµου ή της κοινότητας από την
οποία διεγράφη και πάλι επέστρεψε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης µετάθεσης
(αρ. 244/1989 γνωµοδότηση Ν.Υ.∆./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).
5. Κατά τις µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών η εντοπιότητα δε «µεταφέρεται» όταν στην περιοχή
του δήµου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης, δε λειτουργεί
σχολείο.
6. Η βεβαίωση πρέπει να είναι πρόσφατη.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 10 του Π.∆. 50/96 «Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν
µετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαµβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίµησής
τους δύο (2) µονάδες µετάθεσης».
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής.
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1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για αµοιβαία µετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να µην έχουν συµπληρώσει 25ετή πραγµατική
υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε
από το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), µέχρι 31 Αυγούστου 2011.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να µην υπερβαίνει κατά
την 31η Αυγούστου του έτους 2011 τα δέκα (10) έτη.
γ) Να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι 31-8-2011, εκ των οποίων τον
ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. ∆εν δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι
(άρθρο 10 παρ. 4 του Π.∆. 50/96 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97)
καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική µονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται αµοιβαία έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης
µετάθεσης για σχολεία των περιοχών µετάθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την
οποία προήλθαν, εφόσον από την ηµεροµηνία της µετάθεσής τους αυτής και µέχρι 31
Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις υπηρετήσουν για µια τριετία
εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας µετατέθηκαν.
4. Οι ενδιαφερόµενοι για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην
οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ανακοίνωση των
µεταθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως
τροποποιήθηκε από το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
5. Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόµενοι
πληρούν τις προϋποθέσεις για αµοιβαία µετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την
ορθότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλουν στη
∆ιεύθυνση Προσωπικού
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης-Τµήµα Γ΄ του ΥΠ∆ΒΜΘ, µαζί µε τις αιτήσεις, βεβαίωση
(ενσωµατωµένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών της ∆ιεύθυνσής τους κατά την έννοια του
άρθρου 16 του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’)
και το Π.∆.39/98 (ΦΕΚ 43Α΄), το ΦΕΚ διορισµού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην
οργανική τους θέση, καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθµοι.
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1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε µία
από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.∆. 50/96, στο άρθρο 1 παρ. 8
του Ν.3194/2003, άρθρο 17 του Ν.3402/2005 και στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006.
2. Μαζί µε την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόµενα από τις σχετικές
διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:
α) Βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό
της ασθένειας (εφόσον η µετάθεση ζητείται για λόγους υγείας). Σηµειώνουµε ότι δε θα
λαµβάνονται υπόψη λοιπές βεβαιώσεις προβληµάτων υγείας.
β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος.
γ) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας,
για την απόδειξη της πολυτεκνίας.
3. Για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών
κατηγοριών δεν απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση,
πραγµατοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων µεταθέσεων και οι υποψήφιοι
συγκρίνονται µόνο µεταξύ τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο της ειδικής κατηγορίας συµπληρώνεται µόνον εφόσον ο
εκπαιδευτικός ανήκει σε µια από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.∆. 50/96, του
άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, άρθρο 17 του Ν.3402/2005 και του άρθρου 6 του Ν.
3454/2006 σε συνδυασµό µε το πεδίο «Περιγραφή Ειδικής Κατηγορίας στο οποία θα
περιγράφεται η ειδική κατηγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιστορικό ασθένειας κλπ.).
Αν υπάρχουν συµπληρωµένα τα πεδία αυτά απ’ τους εκπαιδευτικούς στις
χειρόγραφες αιτήσεις τους ακόµα κι αν δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία θα καταχωρίζονται
στο ηλεκτρονικό σύστηµα κανονικά ως ειδική κατηγορία -για να µην υπάρχει ασυµφωνία
µεταξύ χειρόγραφης και ηλεκτρονικής αίτησης- αλλά θα διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆/νση
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου και Θρησκευµάτων, όπως αναφέρεται στη σελ. 4
της παρούσας Εγκυκλίου, ώστε να εξεταστούν από το ΚΥΣ∆Ε.
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1.1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στα Πειραµατικά Σχολεία, έχουν οι εκπαιδευτικοί
Β/θµιας Εκπ/σης που έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία µέχρι 31-8-2011 σε
σχολεία αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ένα έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Γίνεται
σαφές ότι αναγνωρισµένη διδακτική προϋπηρεσία προ του διορισµού ή µετάταξης στην
Β/θµια Εκπ/ση θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του συνολικού χρόνου της
διδακτικής προϋπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι δεν 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 Υπουργείου Παιδείας και γενικά σε φορείς,
όπου δεν προσφέρουν διδακτικό έργο λόγω της µακρόχρονης απουσίας και αλλαγής
αντικειµένου ενασχόλησης (σχετικό το µε αριθµ. 2485/28-6-2004/Φ90 έγγραφο του Ν.Σ.Κ.).
Παρά ταύτα θα συµπληρώνονται στην επισυναπτόµενη αίτηση τα χρονικά
διαστήµατα που αφορούν άδειες κύησης, άδειες λοχείας, βραχυπρόθεσµες αναρρωτικές
άδειες, κανονικές και ειδικές άδειες. ∆ιευκρινίζεται ότι ειδικές άδειες είναι οι αναφερόµενες στο
άρθρο 50 του Ν. 3528/2007.
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Οι υπηρετούντες στα Πειραµατικά της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν
αίτηση µετάθεσης σε άλλα Πειραµατικά ή µη µετά τη συµπλήρωση διετίας στις σχολικές
αυτές µονάδες.
1.2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις ∆ιευθύνσεις ή τα Γραφεία
Β/θµιας Εκπαίδευσης.
1.3. Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει:
(1) ότι έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία Β/θµιας
Εκπαίδευσης αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησµευµάτων και
(2) ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή διετή υπηρεσία εφόσον
υπηρετούν σε πειραµατικά της κατηγορίας αυτής.
β) Πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα
συνεκτιµώµενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.∆. 50/96 που κατέχουν οι υποψήφιοι
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.∆. 100/97.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Επισηµαίνουµε στους εκπαιδευτικούς να µην περιλαµβάνουν στις προτιµήσεις τους
Πειραµατικά σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον
κλάδο τους.
2. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Β/θµιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να
παραλαµβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαµόρφωση
κρίσης για τους υπό µετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συµµετοχή σε
συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόµµατα εφηµερίδων.
3. Οι κενές θέσεις των Πειραµατικών Σχολείων αναφέρονται στον επισυναπτόµενο
πίνακα της παρούσας εγκυκλίου.
4. Σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων. (κα Φούγιαξη, τηλ. 210-3442192).
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∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για µετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εφόσον µέχρι 31-8-2011 (Άρθρο 8 περ. Β΄ του Π.∆.100/97,
άρθρο 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄):
α)Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση
και
β)Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Για την πραγµατοποίηση των µεταθέσεων αυτών, οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων ή
Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα των οποίων ανήκουν τα Μουσικά
Σχολεία, έχουν γνωστοποιήσει τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Γ΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
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1.1. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται µέχρι 30 Νοεµβρίου στις οικείες
∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µαζί µε τα απαραίτητα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά.
Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει: 1) ότι έχουν ένα χρόνο
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 2) 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία
Β/θµιας Εκπ/σης αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών
που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το
∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ) µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιµώµενα προσόντα του άρθρου
9 παρ. 2 του Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.∆. 100/97 και
πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
είναι επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση δε των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και βιβλία,
αρκεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας. Εκπρόθεσµα
δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
∆ιευκρινίζουµε ότι στο εξής δεν θα επιστρέφονται δικαιολογητικά.
γ) Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής):
ι) Για το µάθηµα των θεωρητικών της µουσικής (µουσική θεωρία και πράξη):
Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωµα σύνθεσης. Τεκµηριωµένη ενασχόληση µε το προς
διδασκαλία µάθηµα τουλάχιστον πέντε ετών.
ιι) Για το µάθηµα της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής:
∆ίπλωµα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής µουσικής. Γνώση του δηµοτικού τραγουδιού και
τεκµηριωµένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.
ιιι) Για το µάθηµα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων:
Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκµηριωµένη πενταετή ενασχόληση µε το προς διδασκαλία
µάθηµα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τα παραπάνω τυπικά προσόντα,
η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους
υποψήφιους αυτούς που έχουν τα προβλεπόµενα τυπικά προσόντα για το µάθηµα των
θεωρητικών της µουσικής, µε πενταετή τεκµηριωµένη ενασχόληση µε τη διδασκαλία του
µαθήµατος αυτού ή του µαθήµατος της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων.
ιv) Για το µάθηµα των ευρωπαϊκών µουσικών οργάνων:
∆ίπλωµα ή πτυχίο µουσικού οργάνου και τεκµηριωµένη ενασχόληση µε το προς διδασκαλία
µάθηµα τουλάχιστον πέντε ετών.
Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυµούν να µετατεθούν στα
πειραµατικά µουσικά σχολεία Παλλήνης και Αγρινίου θα πρέπει να πληρούν και τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για µετάθεση σε πειραµατικά σχολεία, δηλαδή να έχουν και
τα προβλεπόµενα προσόντα από τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν. 1566/85
(επιµόρφωση, µετεκπαίδευση, µεταπτυχιακές σπουδές, επιστηµονική συγκρότηση και
γενικότερα αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα).
1.2. Για τις µεταθέσεις όλων των εκπαιδευτικών µουσικής παιδείας το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
λαµβάνει υπόψη τη γνώµη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και πέραν αυτής
την επιµόρφωση, τη µετεκπαίδευση, την προηγούµενη διδακτική εµπειρία στα Μουσικά
Σχολεία, τις µεταπτυχιακές σπουδές, την επιστηµονική συγκρότηση και γενικά τα αυξηµένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
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Επίσης, καθηγητές µουσικής που διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία έχουν δικαίωµα υποβολής
αίτησης µετάθεσης για άλλο µουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην
κατεχόµενη οργανική θέση, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.
1.3. Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ζητήσουν µετάθεση µόνο για τα σχολεία στα
οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισµό
τους, συνεπώς, όσοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία µπορούν να
µετατεθούν µόνο σε αυτά.
Άρα, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ.7.α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄), οι εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 και µετέπειτα µε
προϋπηρεσία 30µήνου και τοποθετήθηκαν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, δύνανται να
υποβάλουν αίτηση µετάθεσης µόνο για τα Μουσικά Σχολεία.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) Οι εκπαιδευτικοί που θα µετατεθούν σε Μουσικό Σχολείο από το έτος 2011
υποχρεούνται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για δύο (2) έτη σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010
2) Επισηµαίνουµε στους εκπαιδευτικούς να µην περιλαµβάνουν στις προτιµήσεις τους
Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον
κλάδο τους.
3) Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆/θµιας Εκπ/σης της χώρας δεν θα πρέπει να
παραλαµβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαµόρφωση
κρίσης για τους υπό µετάθεση εκπαιδευτικούς όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συµµετοχή σε
συλλόγους, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόµµατα εφηµερίδων.
4) Σε περίπτωση µετάθεσης εκπ/κών στα σχολεία αυτά, δεν θα ληφθεί υπόψη αίτησή
τους για άλλη κατηγορία µετάθεσης.
5) Σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων. (κα Φραϊδάκη, τηλ. 210-3442235).
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Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις µετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας
Εκπ/σης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Π.∆. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.
100/97, σύµφωνα µε το οποίο δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Β/θµιας Εκπ/σης που µέχρι 31-08-2011:
α) Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση και
β) Έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία της Β/θµιας Εκπαίδευσης
αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Για την πραγµατοποίηση των µεταθέσεων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, οι Προϊστάµενοι των
∆ιευθύνσεων ή Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα των οποίων
ανήκουν τα σχολεία αυτά, έχουν γνωστοποιήσει τις κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις
∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆.Ε. και στο Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.

Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει: 1) ότι έχουν ένα χρόνο
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 2) 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία
Β/θµιας Εκπ/σης αρµοδιότητας Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών
που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το
∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ) µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιµώµενα προσόντα του
άρθρου 9 παρ. 2 του Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.∆.
100/97 και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών. Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά θα
πρέπει να είναι επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση δε των ξενόγλωσσων
απαιτείται επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της
πρώτης σελίδας. Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Οι εκπαιδευτικοί που θα µετατεθούν σε Καλλιτεχνικό Σχολείο από το έτος 2011
υποχρεούνται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για δύο (2) έτη σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010.
2. Επισηµαίνουµε στους εκπαιδευτικούς να µην περιλαµβάνουν στις προτιµήσεις τους
Καλλιτεχνικά σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον
κλάδο τους.
3. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Β/θµιας Εκπ/σης δεν θα πρέπει να παραλαµβάνουν
δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαµόρφωση κρίσης για τους υπό
µετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συµµετοχή σε συλλόγους,
καθώς και φωτοτυπίες και αποκόµµατα εφηµερίδων.
4. Σε περίπτωση µετάθεσης εκπ/κών στα σχολεία αυτά, δε θα ληφθεί υπόψη αίτησή τους
για άλλη κατηγορία µετάθεσης.
5. Σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα Γ’ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
(κα. Μπιγέρη τηλ. 210-3442280).
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Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις µετάθεσης σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης
ρυθµίζονται από τις διατάξεις της αριθµ. 114163/∆2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄ 25-10-2004)
Υπουργικής Απόφασης η οποία έχει ως ακολούθως:
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
έχουν οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόµενη
οργανική θέση, µέχρι 31-08- 2011. Κατά τις µεταθέσεις προτιµώνται όσοι έχουν επιπλέον τα
παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:
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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 ΥΠΕΠΘ ή
συνεργαζόµενους µε αυτό φορείς.
2. Για την πραγµατοποίηση των µεταθέσεων σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης, οι
Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων ή Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην
αρµοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία αυτά, έχουν γνωστοποιήσει τις κενές
οργανικές θέσεις σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆.Ε. και στο Τµήµα Γ΄ της
∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Οι ήδη υπηρετούντες σε σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωµα
υποβολής αίτησης µετάθεσης για άλλο σχολείο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και για άλλα
σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, µετά την συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας
σε αυτά.
Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Βεβαίωση του Προϊσταµένου από την οποία θα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν: 1)
ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 2) τουλάχιστον 2ετή υπηρεσία σε
σχολείο ∆ιαπολιτισµικής εκπ/σης για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν οργανικά σε αυτά
β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών
(οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ) µε τα οποία
θα αποδεικνύονται τα συνεκτιµώµενα προσόντα που κατέχουν οι υποψήφιοι και πίνακας
των δικαιολογητικών αυτών. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση δε των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και βιβλία,
αρκεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας. Εκπρόθεσµα
δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Επισηµαίνουµε στους εκπαιδευτικούς να µην περιλαµβάνουν στις προτιµήσεις τους
∆ιαπολιτισµικά σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον
κλάδο τους.
2. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Β/θµιας Εκπ/σης δεν θα πρέπει να παραλαµβάνουν
δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαµόρφωση κρίσης για τους υπό
µετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία, συµµετοχή σε συλλόγους, καθώς
και φωτοτυπίες και αποκόµµατα εφηµερίδων.
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3. Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης µετάθεσης εκπ/κών στα σχολεία αυτά, δεν θα
ληφθεί υπόψη αίτησή τους για άλλη κατηγορία µετάθεσης.
4. Σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα Γ’ της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
(κ. Φ. Καραβασίλης τηλ. 210-3442010).
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1.

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99, το δελτίο ταυτότητας αποτελεί
πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτή και σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 8 του ίδιου νόµου τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν µεταβληθεί
δηλώνονται µε υπεύθυνη δήλωση.

2.

Οι Συντονιστές του Εξωτερικού οφείλουν να στείλουν τις αιτήσεις µετάθεσης καθώς και
τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασµένων εκπαιδευτικών το συντοµότερο δυνατό
στις ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης στις οποίες υπηρετούσαν οργανικά πριν από την
απόσπασή τους, αφού προηγουµένως τις πρωτοκολλήσουν.

3.

Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξετασθούν µόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην
υπηρεσία µας εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση των µεταθέσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστάται η προσοχή στους Προϊσταµένους και στους ενδιαφερόµενους
για τη σωστή συµπλήρωση των αιτήσεων µετάθεσης και τον λεπτοµερή έλεγχο της
αίτησης µετά την καταχώρισή της στο ηλεκτρονικό σύστηµα, επειδή δεν θα
προωθούνται στο ΚΥΣ∆Ε αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) για λάθη στη συµπλήρωση
της αίτησης µετάθεσής του ή την λανθασµένη καταχώρισή της, καθώς οι αιτούντες
µετάθεση αφενός µεν οφείλουν να ενηµερώνονται για τις µονάδες µετάθεσης (µόρια)
που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, από τους πίνακες που
αναρτώνται στις ∆/νσεις ή στα Γραφεία Εκπ/σης (άρθρο 12 παρ. 4 του Π∆ 50/96) και
αφετέρου υπογράφουν και λαµβάνουν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισµένης
αίτησής τους.

4.

Το πεδίο της «συνεξέτασης» συµπληρώνεται µόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι
εκπαιδευτικοί Β/θµιας Εκπ/σης και υποβάλουν αίτηση µετάθεσης και οι δύο. Σε
περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τον απαιτούµενο
αριθµό µονάδων για το νοµό που επιθυµεί να µετατεθεί δεν µετατίθεται ούτε ο άλλος.

5.

Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου»,
συµπληρώνονται µόνο εφόσον ζητούν να µετατεθούν στην περιοχή που έχουν
εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα µόρια.

6.

Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται µόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται
στο σύστηµα του e-Datacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για µονάδες
συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

7.

Σε περίπτωση πολλαπλών αποσπάσεων µέχρι την τελική τοποθέτηση, εάν οι
εκπαιδευτικοί κατοχυρώνουν διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε ηµερών σε
κάποια σχολική µονάδα, θα λάβουν τα µόρια αυτής. Σε περίπτωση που δεν συµβαίνει
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αυτό, θα λάβουν τα µόρια της σχολικής µονάδας στην οποία τοποθετήθηκαν
τελευταία.
8.

Εάν δεν υπάρχει ανάληψη υπηρεσίας και υπάρχει µόνο η απόφαση απόσπασης ή
τοποθέτησης, τότε θα λάβουν τα µόρια από την ηµεροµηνία της απόφασης
απόσπασης ή τοποθέτησης.
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1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 20 & 1.3, 1.4 και 21 παρ. 1
του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/02-10-2008) όπως ισχύουν µετά τις τροποποιήσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 47, του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71Α), έχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
κατέχουν κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα προσόντα:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην
Ειδική Φυσική Αγωγή(για τον κλάδο ΠΕ11).
β) είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία
ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11).
γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα ∆ιδασκαλεία της
ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,
δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τµήµατος ΕΑΕ, δηλαδή Πτυχίου Παιδαγωγικών
Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και ισότιµο
πτυχίο της αλλοδαπής µε αντικείµενο την ειδική προσχολική αγωγή ή Παιδαγωγικών
Τµηµάτων Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση Νηπιαγωγών και Πτυχίου Παιδαγωγικών
Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ειδικής
Αγωγής µε κατεύθυνση ∆ασκάλων ή Τµηµάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε
κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία. Επιπλέον στη κατηγορία αυτή
περιλαµβάνονται οι κάτοχοι
πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένου ως αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίου της αλλοδαπής µε κύρια ειδικότητα την
«ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυµναστική» ή
την «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή την
«Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»,
ε) είναι εκπαιδευτικοί µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%),
στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρµόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών.
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ότι παρακολούθησαν επιτυχώς σεµινάριο ετήσιας
επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους
κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και έχουν
προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ και στα ΚΕ∆∆Υ. Σεµινάρια ετήσιας
διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε
τα ανωτέρω σεµινάρια τετρακοσίων (400) ωρών,
η) διαθέτουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ.
Επισηµαίνεται ότι στα ΚΕ∆∆Υ δικαίωµα µετάθεσης έχουν µόνο οι εξής ειδικότητες:
33

ΠΕ02- Φιλολόγων
ΠΕ03- Μαθηµατικών
ΠΕ11- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
σύµφωνα µε το αρ. 12 παρ. 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/02-10-2008.
Επί των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Στις περιπτώσεις (ε) και (στ) αρµόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες πιστοποίησης της
µόνιµης αναπηρίας είναι είτε η πρωτοβάθµια είτε η δευτεροβάθµια υγειονοµική
επιτροπή. Στην περίπτωση (ε) η πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια υγειονοµική
επιτροπή πρέπει να βεβαιώνει ότι οι έχοντες µόνιµη αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κρίνονται πρώτον ικανοί για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους ως εκπαιδευτικοί και δεύτερον ότι η αναπηρία
αυτή δεν οφείλεται σε θέµατα ψυχικής υγείας.
Στην περίπτωση (η) η θητεία των εκπαιδευτικών στα ΚΕ∆∆Υ µε οποιαδήποτε
σχέση (οργανική θέση ή απόσπαση), λογίζεται και προσµετράται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.
Α’).
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.
3699/2008(ΦΕΚ199Α) απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π.
στις ειδικές σχολικές µονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές µονάδες τυφλών, ορίζεται
επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής νοηµατικής
γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα. Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόµενης από
τον προαναφερόµενο νόµο της Επιτροπής Πιστοποίησης που θα φέρει την επωνυµία
Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
και της Γραφής Braille και θα έχει τον τίτλο «ΕΝΟΡΑΣΙΣ», η επάρκεια των παραπάνω
προσόντων θα πιστοποιείται από :
α) τα αναγνωρισµένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας από την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος:
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Αθήνα (τηλ. 210 5233950)

ΚΕΝΤΡΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Αθήνα (τηλ. 210 5233950)

Εθνικό Ίδρυµα Κωφών

Αθήνα (τηλ. 210 6434629)

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αργυρούπολης (ΚΕ∆Α)

Αργυρούπολη (τηλ. 210 9955670)

∆ίκτυο Ελευθέρων Σπουδών Σχοιναράκη

Αθήνα (τηλ. 210 8811310)

Ελληνικό Ινστιτούτο Ν.Γ. «Γέφυρες Επικοινωνίας»

Αθήνα (τηλ. 210 3310702)

Πολυχώρος «ΚΙΒΩΤΟΣ»

Αθήνα (τηλ. 210 7776213)

Κέντρο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας

Κηφισιά (τηλ. 210 8080866)

Σχολή Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
«ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ … ΝΟΗΜΑ» (ΓΛΩΜΕΝΟ)

Παγκράτι (τηλ. 210 7525580)

ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Εθνικό Ίδρυµα Κωφών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 343079)

Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 730332)

Κέντρο Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 252882)

Σχολή Νοηµατικής Γλώσσας «ΚΟΣΜΟΣ»

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 263898)

Πολιτιστικός-Επιµορφωτικός Σύλλογος
Κωφών-Βαρηκόων Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Ελλάδας

Ιωάννινα (τηλ. 26510 64156)

Μορφωτικός Σύλλογος Κωφών Σερρών

Σέρρες (τηλ. 23210 51552)

Πολιτιστικός-Επιµορφωτικός Σύλλογος
Κωφών & Βαρηκόων Λάρισας

Λάρισα (τηλ. 2410 252242)

∆ίκτυο Ελευθέρων Σπουδών Σχοιναράκη

Λάρισα (τηλ. 2410 554215) / Βόλος

Κέντρο Εκµάθησης Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
«ΝΟΗΣΙΣ»

Βόλος (τηλ. 24210 76050 – 24210
28476)
/ Λάρισα

Εθνικό Ίδρυµα Κωφών Πάτρας

Πάτρα (τηλ. 2610 461270)

Κέντρο ∆ιδασκαλίας ΕΝΓ Πάτρας

Πάτρα (τηλ. 2610 621008)

Σχολή ΕΝΓ Θεόδωρος Ντέλης

Πάτρα (τηλ. 2610 340903)

Σωµατείο Κωφών Ν. Ηρακλείου «ΚΑΝΤΙΑ»

Ηράκλειο Κρήτης (τηλ. 2810 284683)

Σύλλογος Κωφών Ρεθύµνης Κρήτης «ΤΟ ΑΡΚΑ∆Ι»

Ρέθυµνο (τηλ. 28310 28377)

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών-Βαρηκόων
Ν. Τρικάλων «Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

Τρίκαλα (τηλ. 24310 83896)

Κέντρο Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ∆ράµας

∆ράµα

και β) τα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της γραφής Braille από την
Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΥΦΛΩΝ BRAILLE
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Καλλιθέα (τηλ. 210 9595880)

Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος»

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 830095)

ΚΕΝΤΡΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(ΚΕΑΤ)

Καλλιθέα, Αθήνα (τηλ. 210 9595880)

Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος»

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 830095)

Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών

Αθήνα (τηλ. 210 5229968)

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών
και οι Περιφερειακές Ενώσεις του:

Αθήνα (τηλ. 210 5228333)

Ανατολικής Μακεδονίας

Καβάλα (τηλ. 2510 232303, 25210
57394)
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Ανατολικής Πελοποννήσου

Ναύπλιο (τηλ. 27520 25490)

∆υτικής Ελλάδας

Πάτρα (τηλ. 2610 224992)

Βορειοδυτικής Ελλάδας

Ιωάννινα (τηλ. 26510 76272)

Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 250111)

Κρήτης

Ηράκλειο (τηλ. 2810 211511)

Νότιας Πελοποννήσου

Καλαµάτα (τηλ. 27210 27907)

∆υτικής Θεσσαλίας

Τρίκαλα (τηλ. 24310 32153)

Θράκης

Ξάνθη (τηλ. 25410 62551)

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

Καλλιθέα, Αθήνα (τηλ. 210 9415222)

Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρία Όρασης
Νοµού Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί»

Βόλος (τηλ. 24210 27730)

Επισήµανση: ∆εν θα γίνονται δεκτές και δεν θα καταχωρισθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής
νοηµατικής γλώσσας και της γραφής Braille.
3. ∆εν απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση αν
πρόκειται για µετάθεση από κανονικό σχολείο σε Σ.Μ.Ε.ΑΕ. και ΚΕ.∆.∆.Υ.Tο ίδιο ισχύει και για
τους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 30, του ν. 3848/2010. Αν πρόκειται για µετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆..∆.Υ. σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ..∆.∆.Υ. και από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.∆.∆.Υ. σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης
περιοχής µετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώνουν µέχρι 31-8-2011 δύο (2) έτη
υπηρεσίας.
5.

Στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής , Τµήµα Β΄ Προσωπικού της Κ.Υ. του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, υποβάλλονται οι παρακάτω
αιτήσεις προκειµένου να εξεταστούν από το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. :

α) Των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν µετάθεση από κανονικό σχολείο σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.ή
ΚΕ.∆.∆.Υ. της ίδιας περιοχής µετάθεσης.
β) Των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν µετάθεση από κανονικό σχολείο σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.∆.∆.Υ. άλλης περιοχής µετάθεσης.
γ) Των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν µετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.∆.∆.Υ. µιας
περιοχής µετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. άλλης περιοχής µετάθεσης.
Επισήµανση: Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν µετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
της ίδιας περιοχής µετάθεσης υποβάλλουν αίτηση στο οικείο Π.Υ.Σ.∆.Ε µέσα στις ίδιες
προθεσµίες.
5. Στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόµο
προσόντα. Τα πτυχία που υποβάλλονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που
προτάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1.3, 1.4 και του άρθρου 21, παρ.1 του
Ν.3699/2008. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η
µετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθµολογίας), καθώς και σχετική ισοτιµία από
τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
β) ∆ιδακτορικοί και µεταπτυχιακοί τίτλοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
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Για τους τίτλους που αναφέρονται σαφώς στην Ειδική Αγωγή, Ειδικές Ανάγκες,
Σχολική Ψυχολογία, ∆υσλεξία, Αυτισµό, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές ∆υσκολίες κ.λ.π. δεν
απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση για µεν τους διδακτορικούς
τίτλους, θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχοµένου της διδακτορικής διατριβής και για
τους µεταπτυχιακούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών από
το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των µαθηµάτων, είναι µαθήµατα
Ειδικής Αγωγής µε βάση τον τίτλο του κάθε µαθήµατος.
γ) Βεβαίωση του αρµόδιου Προϊσταµένου για την διδακτική εµπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
ΚΕ.∆.∆.Υ. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εµπειρίας,
ηµεροµηνία ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι, ως ηµεροµηνία έναρξης
του διδακτικού έτους στις µονάδες Ειδικής Αγωγής θεωρείται η 1η Σεπτεµβρίου, µε λήξη την
30η Ιουνίου του επόµενου έτους.
Στη βεβαίωση η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση του ενδιαφεροµένου, θα
πρέπει να αναγράφεται η διδακτική εµπειρία σε µήνες και ηµέρες για κάθε έτος και συνολικά.
Επισήµανση: Ως διδακτική εµπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται η υπηρεσία των
υποψηφίων σε Κ.∆.Α.Υ. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε τµήµατα ένταξης, σε
προγράµµατα παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή σε
εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. όπως αυτές ορίζονται µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της
παραγράφου 4, του άρθρου 6 , του ν.3699/2008, εφόσον η διδακτική υπηρεσία σε αυτές
αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.
6. Όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να υποβάλουν δύο αιτήσεις µετάθεσης, σε ΣΜΕΑΕ
και ΚΕ∆∆Υ, θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και στις δύο αιτήσεις.
∆εν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις µετάθεσης σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ή Τµήµατα Ένταξης, επειδή δεν
έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις σε αυτά. Επίσης από το σύνολο των δηλωθέντων
προτιµήσεων, θα διαγραφούν τυχόν προτιµήσεις σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ή Τµήµατα Ένταξης.
Οι ενδιαφερόµενοι για µετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. υποβάλλουν αίτηση από 2
µέχρι 30 Νοεµβρίου συµπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα µεταθέσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.∆.∆.Υ.
Με την αίτησή τους έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι και δεκαπέντε σχολεία ή ΚΕ.∆.∆.Υ.
κατά σειρά προτίµησης.
Οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν προτιµήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.∆.∆.Υ. οι οποίες προκηρύσσονται.
Τυχόν προτιµήσεις σε θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. που δεν έχουν προκηρυχθεί,δεν
θα ληφθούν υπόψη.
Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι να µελετήσουν προσεκτικά τις γενικές οδηγίες της
παρούσας εγκυκλίου και να ελέγξουν σχολαστικά την ορθή καταχώριση όλων των
στοιχείων και προτιµήσεων στην ηλεκτρονικά καταχωρισµένη αίτηση.
Επισηµαίνουµε ότι, η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 9, του ν.
1599/1986 και του άρθρου 3, παρ.3 του ν.2690/1999.
Ενστάσεις σχετικές µε λανθασµένη καταχώριση προτιµήσεων και στοιχείων δεν θα
γίνουν δεκτές.
Το αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισµένης αίτησης υπογράφεται υποχρεωτικά
και από τον υπεύθυνο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων µετάθεσης και
σηµειώνεται ολογράφως το ονοµατεπώνυµό του.
(Σχετικές πληροφορίες : ∆/νση Ειδικής Αγωγής, Τµήµα Β΄- Προσωπικού,
Τ.Τριανταφύλλου, Π.Παρασκευιώτου, Μ.Μπατσαλιά τηλ. 210 3442332, 210 3442933, 210
3442931).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
Γραφεία Υφυπουργών
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης Π.Ε. και ∆.Ε.
∆/νση Προσ/κού ∆.Ε. Τµήµα Γ’
∆/νση Σπουδών ∆.Ε.
∆/νση ∆ΙΠΟ∆Ε (µε την παράκληση να διαβιβάσει
την παρούσα εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών ∆/θµιας Εκπ/σης)
∆/νση Ειδικής Αγωγής.
Κ.Υ.Σ.∆.Ε.
Γ.Ε.Π.Ο.
∆/ΝΣΗ ΣΕΠΕ∆ (υπόψη Καλλιτεχνικών Επιτροπών Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων)

Κοινοποίηση:
Ο.Λ.Μ.Ε.
Συνηµµένα: ∆ώδεκα (12) φύλλα
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