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ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 

           
Το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ των 

μετακζςεων κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015, κ α λ ε ί τουσ εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ να 
υποβάλουν αιτιςεισ μετάκεςθσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ 
μετακζςεων: 

α) γενικζσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ,  
β) ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και 

γ) αμοιβαίεσ από περιοχι ςε περιοχι και 
δ) Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 

   

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:ppe3@minedu.gov.gr
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ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΑΑΑ'''   
ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΒΒΒΟΟΟΛΛΛΗΗΗ    ΑΑΑΙΙΙΣΣΣΗΗΗΕΕΕΨΨΨΝΝΝ   

 

1. ΠΡΟΘΕΜΙΕ   

1.1. Τποβολι 

α) Οι αιτιςεισ υποβάλλονται, από 03-11-2014 ωσ 30-11-2014, ςτισ Δ/νςεισ ςτθν αρμοδιότθτα των 
οποίων υπάγονται τα ςχολεία ςτα οποία ανικουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ι ζχουν τοποκετθκεί 
προςωρινά. Θ παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ μετακζςεων 
εκτόσ από τισ αμοιβαίεσ για τισ οποίεσ θ αίτθςθ υποβάλλεται μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των 
μετακζςεων. 

β) Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία υποβάλουν διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ και για βελτίωςθ, 
χωρίσ να αναγράφουν προτιμιςεισ ςυγκεκριμζνων ςχολείων, όςοι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΡΕ 
από μετάκεςθ, απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο.  

γ) Με τθν παροφςα διαδικαςία κα υποβάλουν αίτθςθ μετάκεςθσ/οριςτικισ τοποκζτθςθσ και οι 
μεταταγμζνοι εκπαιδευτικοί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-
2013, τ.Α’), ενόψει τθσ ςφςταςθσ οργανικϊν κζςεων του κλάδου τουσ ςε περιοχζσ μετάκεςθσ, ςχολικζσ 
μονάδεσ ι ομάδεσ ςχολείων. 

 
1.2. Ανάκλθςθ 

α) Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ μπορεί να γίνει μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2014. Αιτιςεισ που κα 
υποβάλλονται μετά τθν θμερομθνία αυτι δε κα λαμβάνονται υπόψθ. 

β) Ανάκλθςθ μετάκεςθσ δεν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και επομζνωσ οι αιτιςεισ 
ανάκλθςθσ μετάκεςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

1.3. Εξαιρζςεισ ωσ προσ τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν 

α) Οι προχποκζςεισ και οι λόγοι μετάκεςθσ πρζπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λιγει θ 
προκεςμία υποβολισ των ςχετικϊν με τα κριτιρια μετάκεςθσ δικαιολογθτικϊν. Κατ’ εξαίρεςθ θ 
λθξιαρχικι πράξθ για νεογζννθτο τζκνο μπορεί να υποβλθκεί μζχρι τζλοσ Λανουαρίου. Σε περίπτωςθ που 
το τζκνο γεννθκεί 31 Λανουαρίου, κα υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ τθν ίδια θμζρα από τον εκπαιδευτικό μαηί 
με βεβαίωςθ από το Νοςοκομείο για τθ γζννθςθ του τζκνου και υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 ότι κα 
προςκομιςτεί θ λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ, μόλισ εκδοκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που 
θ παραπάνω θμερομθνία ςυμπζςει με αργία, μεταφζρεται θ υποβολι των ανωτζρω τθν επόμενθ 
εργάςιμθ. Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία μπορεί να υποβλθκοφν δικαιολογθτικά από όςουσ ζχουν τισ 
προχποκζςεισ να υπαχκοφν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ για λόγουσ υγείασ, εφόςον οι λόγοι αυτοί 
προζκυψαν ι διαπιςτϊκθκαν μετά τθν 30ι Νοεμβρίου. 

β) Αν τα δικαιολογθτικά αυτά δεν μποροφν να υποβλθκοφν εμπρόκεςμα για λόγουσ που αφοροφν 
τθν αρμόδια για τθν ζκδοςι τουσ διοικθτικι αρχι, αρκεί θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ 
ςτθν οποία κα γίνεται μνεία του λόγου τθσ μθ ςυνυποβολισ των δθμοςίων εγγράφων τα οποία πάντωσ ο 
αιτϊν οφείλει να προςκομίςει, όταν εκλείψει θ αιτία που κατζςτθςε αδφνατθ τθ ςυνυποβολι τουσ και 
οπωςδιποτε πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ των μετακζςεων από το αρμόδιο 
ςυμβοφλιο (άρκρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Αϋ). 
 

ΘΜΕΙΩΘ. Σχετικά με τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν -όπου αυτι 
προβλζπεται - εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ότι πρζπει 
οπωςδιποτε να γίνεται από τθν υπθρεςία. 

   

2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ  ΑΙΣΗΕΨΝ, ΚΑΣΑΦΨΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

2.1. Σρόποσ υποβολισ - ζντυπα 

Πλα τα είδθ μετακζςεων, καταχωρίηονται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-Datacenter.  

ΑΔΑ: ΩΓ789-ΗΗΘ



 3 

Τα ζντυπα των αιτιςεων μετάκεςθσ που κα ςυμπλθρϊςουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν ςτθ 
δικτυακι πφλθ (portal) του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ e-Datacenter, ςτθν ιςτοςελίδα του 
Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και επιςυνάπτονται και ςτθν παροφςα 
εγκφκλιο. 

Για διευκόλυνςθ τόςο των Δ/νςεων όςο και των ιδίων των εκπαιδευτικϊν θ αίτθςθ κα 
ςυμπλθρϊνεται και κα υποβάλλεται υπογεγραμμζνθ από τον εκπαιδευτικό,  

 ςτο ςχολείο που ανικει οργανικά ι ζχει τοποκετθκεί προςωρινά (ϊςτε να αποςτζλλεται 
υπθρεςιακά ςτθν οργανικι του), 

 ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ που ανικει οργανικά ι  

 κα αποςτζλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξθ παραλαβισ), ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να καταχωριςκεί 
ςτο ςφςτθμα.  

 
2.2. Σρόποσ καταχϊριςθσ- παραλαβι αντιγράφου 

Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων, όπου και κα υποβάλλονται οι αιτιςεισ, κα πρζπει να 
επιλθφκοφν του αυςτθροφ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των αιτιςεων ςτο ςφςτθμα 
μετακζςεων e-Datacenter.  

Συγκεκριμζνα, πρζπει να ελζγχουν τθν ορκότθτα των αναγραφόμενων ςτθν αίτθςθ ςτοιχείων με 
βάςθ τουσ φακζλουσ των εκπαιδευτικϊν και τθν καταχϊριςθ των αιτιςεων, θ οποία κα γίνεται 
αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-Datacenter προσ αποφυγι 
λακϊν. 

   Σχετικά με τθ διαδικαςία καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα κα πρζπει: 
(1) κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, εάν υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ καταχϊριςθσ, οι εκπαιδευτικοί 

να παραλαμβάνουν άμεςα επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςισ 
τουσ, κεωρθμζνο από το Διευκυντι τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο ςτον 
οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό, τθν οποία και κα προςυπογράφουν, αφοφ πρϊτα 
ελζγξουν και οι ίδιοι τθν ορκότθτα των περιλθφκζντων/καταχωριςκζντων ςτοιχείων και κυρίωσ 
των κριτθρίων μετάκεςθσ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, μετά τθν καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα, οι εκπαιδευτικοί 
κα καλοφνται από τθν υπθρεςία να παραλάβουν και να υπογράψουν αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά 
καταχωριςμζνθσ αίτθςισ τουσ.  

(2) Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν εκτόσ του νομοφ τθσ οργανικισ τουσ ι ςε κάκε περίπτωςθ, εάν 
αποςτζλλουν τθν αίτθςθ, όταν αυτι καταχωρίηεται, κα τουσ αποςτζλλονται από τθ Δ/νςθ τθσ 
οργανικισ τουσ κζςθσ δφο (2) αντίγραφα τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςι τουσ. Οι ίδιοι 
οφείλουν να ελζγξουν τθν ορκότθτα των καταχωριςμζνων ςτοιχείων, ϊςτε να υπάρχει 
δυνατότθτα διόρκωςθσ ςε περίπτωςθ λάκουσ, και ςτθ ςυνζχεια να επιςτρζφουν το ζνα (1) 
αντίγραφο υπογεγραμμζνο (ςτθν οργανικι τουσ κζςθ). 

ΠΡΟΟΧΘ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, κακόςον αυτι υπζχει κζςθ 
διλωςθσ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρκρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999 κακϊσ επίςθσ ςτθ 
ςυμπλιρωςθ των προτιμιςεων και ςτον ζλεγχο του ςυνόλου των μορίων πριν και μετά τθν καταχϊριςθ, 
γιατί ενςτάςεισ ςχετικζσ με ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων και λάκθ ωσ προσ τθν καταχϊριςθ των μορίων δεν 
κα γίνονται δεκτζσ.  

 

2.3. Αποςτολι αιτιςεων ςτθν Κ.Τ. του Τπουργείου:  

Στθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων κα αποςταλοφν από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ρ.Ε. μόνο: 

               α) Οι αιτιςεισ μετάκεςθσ (θ υπογεγραμμζνθ χειρόγραφθ αίτθςθ και το υπογεγραμμζνο 
αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςθσ) των εκπαιδευτικϊν για τα ςχολεία διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ με όλα τα ςχετικά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που τισ ςυνοδεφουν. 

               β) Υπογεγραμμζνα αντίγραφα των θλεκτρονικά καταχωριςμζνων αιτιςεων των γενικϊν 
μετακζςεων μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, ςυνοδευόμενα από διαβιβαςτικό ςτο οποίο κα 
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αναφζρονται με λεπτομζρεια οι λόγοι για τουσ οποίουσ διαβιβάηονται και αφοροφν ςτισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 

1) Αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 13 
του Ρ.Δ. 50/96, άρκρ. 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258/Α’, άρκρ. 6 παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 ΦΕΚ 
75/A’, τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α’ (πολφτεκνοι, αςκζνειεσ κ.λ.π.) και του άρκρου 
52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’). 

Κατά τθ διαβίβαςθ των αιτιςεων για ζνταξθ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ, παρακαλοφνται οι 
Διευκφνςεισ να αναγράφουν δίπλα ςτο όνομα κάκε εκπαιδευτικοφ, εάν κεμελιϊνει ι όχι δικαίωμα 
μετάκεςθσ ςτθν περίπτωςθ που δεν εγκρικεί ωσ ειδικι κατθγορία. 

2) Αιτιςεισ για τισ οποίεσ πρζπει να αποφανκεί αρμοδίωσ το ΚΥΣΡΕ (π.χ. αμφιςβθτοφμενεσ 
περιπτϊςεισ κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτα κριτιρια μετάκεςθσ 
κ.λ.π.) και 

3) Αιτιςεισ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά των ςυηφγων δικαςτικϊν οι οποίοι ηθτοφν κατά 
προτεραιότθτα μετάκεςθ βάςει του άρκρου 8, παρ. 3 του ν. 1868/1989 και του άρκρου 47, παρ. 3, του ν. 
2304/95. 

 

ΘΜΕΙΩΘ. Οι λοιπζσ αιτιςεισ των γενικϊν μετακζςεων από περιοχι ςε περιοχι μαηί με τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά δεν κα αποςταλοφν ςτο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, αλλά κα διατθρθκοφν ςτο 
αρχείο των Διευκφνςεων Ρ.Ε. για 3 ζτθ. 

 
2.4. Θλεκτρονικι καταχϊριςθ και διόρκωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

α) Θ θλεκτρονικι καταχϊριςθ κα ξεκινιςει μαηί με τθν θμερομθνία ζναρξθσ κατάκεςθσ των 

αιτιςεων, δθλ. από 03-11-2014 μζχρι και 12-12-2014. 

β) Στισ 15-12-2014 κα γίνει ανακοίνωςθ των πινάκων από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ με τα ςτοιχεία 

(ονοματεπϊνυμο, κλάδο, ειδικότθτα και μονάδεσ μετάκεςθσ κατά κριτιριο και ςτο ςφνολό τουσ) των 

αιτουμζνων μετάκεςθ εκπαιδευτικϊν. 

γ) Από 15-12-2014 μζχρι και 31-12-2014 κα υποβάλλονται ενςτάςεισ και κα μπορεί ςτο διάςτθμα 

αυτό να γίνει διόρκωςθ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςτθν περίπτωςθ δικαίωςθσ από τα αρμόδια ΡΥΣΡΕ 

τυχόν υποβλθκειςϊν ενςτάςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ.  

δ) Από 16-01-2015 και μετά δεν κα υπάρχει δυνατότθτα ςτισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

να διορκϊνουν ςτοιχεία ςτισ καταχωριςμζνεσ αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν. Από τθν 

θμερομθνία αυτι και μετά οποιεςδιποτε αλλαγζσ επιβάλλεται να γίνουν, κα γίνονται από τισ αρμόδιεσ 

Διευκφνςεισ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

   

ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ’’’   

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΕΕΕΛΛΛΙΙΙΨΨΨΗΗΗ   ΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΨΨΨΜΜΜΑΑΑΣΣΣΟΟΟ    ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΘΘΘΕΕΕΗΗΗ       

 

1. ΦΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΣΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΜΕΣΑΘΕΗ: 

1.1. Προχπόκεςθ υπθρζτθςθσ τθσ οργανικισ για ζνα (1) ζτοσ 

Στο άρκρο 39 παρ. 2β του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) ορίηεται ότι «Θ παρ. 4 του άρκρου 4, το 
δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 12 του άρκρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 30 του ν. 
3848/2010, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 
4038/2012 (Αϋ 140), καταργοφνται. Για τισ γενικζσ προχποκζςεισ των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ιςχφει το άρκρο 8 του π.δ. 50/1996 (Αϋ 45), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του π.δ. 100/1997 (Αϋ 94)». 
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Ζτςι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ΡΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπωσ αντικαταςτάκθκε 
με το άρκρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Ρ.Δ. 100/97 για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ: 

«1. (…) απαιτείται υπθρεςία ενόσ ζτουσ ςτθν κατεχόμενθ οργανικι κζςθ μζχρι 31 Αυγοφςτου του 
ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ.» 

2. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηομζνων και των 
μεταταςςομζνων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και ο χρόνοσ παραμονισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ των 
υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων, για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, 
λαμβάνεται υπόψθ για τθ κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ μετάκεςθσ».  

 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί που: 

 μετατζκθκαν από περιοχι ςε περιοχι ι  

 από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ (βελτιϊςεισ) ι 

 τοποκετικθκαν οριςτικά εντόσ των ΡΥΣΡΕ ενϊ ιταν ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΡΕ και δεν είχαν 
υπθρετιςει με δικι τουσ ευκφνθ τθν οφειλόμενθ οργανικι τουσ κζςθ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υπθρετιςει πραγματικά μζχρι 31-8-2015 τθν οργανικι τουσ 

κζςθ ςτο ςχολείο ςτο οποίο ζχουν μετατεκεί ι ζχουν τοποκετθκεί, άλλωσ δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
μετάκεςθσ κα ζχουν οποτεδιποτε υπθρετιςουν για ζνα (1) ζτοσ τθν οργανικι τουσ κζςθ. 

1.2. Προχπόκεςθ δφο ι περιςςοτζρων ετϊν υπθρζτθςθσ τθσ οργανικισ  

α) Αμοιβαίεσ μετακζςεισ: Εκπαιδευτικόσ που μετατίκεται αμοιβαία απαιτείται να υπθρετιςει 
υποχρεωτικά για ζνα χρόνο ςτθ κζςθ που μετατζκθκε, προκειμζνου να κεμελιϊςει δικαίωμα υποβολισ 
αίτθςθσ μετάκεςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ τριϊν ετϊν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ για 
ςχολεία των περιοχϊν μετάκεςθσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ από τθν οποία προιλκε. 

β) Μετακζςεισ από Διαπολιτιςμικά ςχολεία: Εκπαιδευτικόσ που υπθρετεί ςε Διαπολιτιςμικά 
ςχολεία μετά τθν ςυμπλιρωςθ διετοφσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι του κζςθ, ζχει δικαίωμα 
μετάκεςθσ ςε ζνα από τα παραπάνω αναφερόμενα ι ςε λοιπζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ 
περιοχισ μετάκεςθσ. 

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτα ςχολεία αυτά, ςτθν περίπτωςθ που ηθτοφν 
να μετατεκοφν ςε ςχολεία γενικισ παιδείασ εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ που ζχουν οργανικι, οφείλουν να 
κατακζςουν αίτθςθ μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι και όχι αίτθςθ βελτίωςθσ. 

γ) Διοριςμόσ ςε δυςπρόςιτα. Επίςθσ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί που 
διορίςτθκαν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του Ν. 1143/81 και οι 
οποίοι διανφουν το δεφτερο ζτοσ τθσ υποχρεωτικισ υπθρεςίασ τουσ (άρκρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-
4-2005 ΦΕΚ 80Αϋ).  

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΘΕΜΕΛΙΩΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΜΕΣΑΘΕΘ:  

Ι. Στθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ ςυμπεριλαμβάνονται οι 
περιπτϊςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996 οι οποίεσ αφοροφν: 

α) Το χρόνο υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηόμενων και των 
μεταταςςόμενων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και το χρόνο παραμονισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ τθσ 
οικείασ Διεφκυνςθσ, για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα (παρ. 2 του 
άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 100/97).  

β) Το χρόνο που προςμετράται από 1θ Σεπτεμβρίου για όςουσ εκπαιδευτικοφσ διορίηονται και 
αναλαμβάνουν υπθρεςία το μινα Σεπτζμβριο κακϊσ και το χρόνο που προκφπτει από ςυνυπολογιςμό 
ςωρευτικά υπθρεςίασ που ζχει διανυκεί τμθματικά κατά τθ διάρκεια διδακτικοφ ζτουσ (παρ. 3 του 
άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 100/97). Δεν προςμετράται ο 
χρόνοσ που προκφπτει από το άκροιςμα των καλοκαιρινϊν διμινων κατά τα οποία οι αποςπϊμενοι 
εκπαιδευτικοί επανζρχονται ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ (Γνωμοδότθςθ 864/1989). 

ΙΙ. α) Πςοι εκπαιδευτικοί τοποκετικθκαν οριςτικά, ενϊ ιταν ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΡΕ και 
υπθρζτθςαν –το οφειλόμενο ζνα ζτοσ– εντόσ του ΡΥΣΡΕ ςε διάφορεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ΔΕΝ απαιτείται 
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υπθρζτθςθ εκ νζου τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. Αντίκετα, ςε περίπτωςθ βελτίωςθσ θ κεμελίωςθ 
δικαιϊματοσ για μετάκεςθ προχποκζτει υπθρζτθςθ τθσ νζασ οργανικισ. 

β. Πςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό τουσ ωσ 
υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε νζα οργανικι κζςθ και 
επομζνωσ ΔΕΝ απαιτείται εκ νζου υπθρζτθςθ αυτισ 

ΙΙΙ: Στθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ δε ςυνυπολογίηεται: 
α) Ο χρόνοσ των αδειϊν χωρίσ αποδοχζσ πζραν του ενόσ μθνόσ. 
β) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ άδειασ με αποδοχζσ. 

 
1.3. Δεν απαιτείται χρόνοσ υπθρζτθςθσ τθσ οργανικισ κζςθσ για τθ κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ 

μετάκεςθσ για εκπαιδευτικοφσ που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 13 Ρ.Δ. 
50/96, άρκρου 7 παρ. 4 του Ρ.Δ. 100/97, άρκρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 227/Α, άρκρου 6 παρ. 1, 
2 & 3 του Ν. 3454/2006 και του άρκρου 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005, άρκρo 52 του Ν. 
4115/2013(Αϋ24). 

 
1.6. Ειδικι ρφκμιςθ για αποςπαςμζνουσ ςτο εξωτερικό:  

Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ και διανφουν 
το ζτοσ λιξθσ τθσ απόςπαςισ τουσ ι ζχει ιδθ ανακλθκεί θ απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό υποβάλλουν 
τθν αίτθςθ μετάκεςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ διάκεςθ τθσ οποίασ βρίςκονται, μόνον 
εφόςον πριν από τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό υπθρζτθςαν ζνα (1) ζτοσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κεωροφνται ότι ανικουν ςτθν περιοχι μετάκεςθσ ςτθν οποία ανικει το 
ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν (άρ.8 παρ.3 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’). 

Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ-διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ μόνον 
ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν (άρκρο 8 παρ.3, 
Ν.2817/2000). 

Μετά τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρο 35 παρ. 2 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-
2013/τ.Α’) με τθν οποία αντικακίςταται θ παρ. 4 του άρκρου 18 του ν. 4027/2011 «Οι εκπαιδευτικοί που 
αποςπϊνται ςτισ ελλθνόγλωςςεσ μονάδεσ του εξωτερικοφ εφόςον κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολείο 
ςτθν Ελλάδα, διατθροφν τθ κζςθ αυτι κατά το διάςτθμα τθσ απόςπαςισ τουσ και επιςτρζφουν ςε αυτιν 
μετά τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ τουσ. Σε περίπτωςθ που θ απόςπαςι τουσ παρατείνεται πζραν των πζντε 
ετϊν, για προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ και όχι λόγω υπθρεςιακϊν αναγκϊν, τότε θ οργανικι 
κζςθ που κατζχουν κα κεωρείται κενι με τθν ζναρξθ του ζκτου ςυνεχόμενου ςχολικοφ ζτουσ απόςπαςθσ 
με τισ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 16 παράγραφοσ 9 του ν. 1566/1985 (Αϋ 167) ». 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘ. Εκπαιδευτικοί που αποςπάςτθκαν ςτο εξωτερικό και επανζρχονται, εάν πριν τθν 
απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό ζχουν υπθρετιςει ‐με τον οποιονδιποτε τρόπο‐ τθν οργανικι τουσ κζςθ, 
μετά τθν επιςτροφι τουσ (με τθ λιξθ τθσ απόςπαςθσ ι με τθν ανάκλθςι τθσ) τίκενται ςτθ διάκεςθ του 
οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 3 του Ν.2817/2000 και 
τοποκετοφμενοι –κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων/τοποκετιςεων – ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που 
ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν, κεωρείται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα κεμελίωςθσ 
αίτθςθσ μετάκεςθσ που ιδθ είχαν κατοχυρϊςει πριν τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό. 
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ΚΚΚ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΗΗΗ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΜΜΜ ΕΕΕ ΣΣΣ ΑΑΑ ΘΘΘ ΕΕΕ  ΕΕΕ ΨΨΨ ΝΝΝ    

Κριτιρια για τισ μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 
50/1996 είναι:  

1) θ ςυνολικι υπθρεςία  
2) θ ςυνυπθρζτθςθ 
3) οι οικογενειακοί λόγοι 
4) οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ ζδρεσ των ςχολείων όπου υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν 
5) θ εντοπιότθτα 
6) θ πρϊτθ προτίμθςθ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των εκπαιδευτικϊν κατά τισ μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι, 
ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 11 και 13 του Ρ.Δ. 50/96, προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί που υπερζχουν 
κατά κριτιριο, εάν αυτά ςυντρζχουν και με τθν εξισ ςειρά:  

α) ςτθ ςυνυπθρζτθςθ  
β) ςτθν εντοπιότθτα  
γ) ςτουσ οικογενειακοφσ λόγουσ  
δ) ςτθ ςυνολικι υπθρεςία  
ε) ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων όπου υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν  
ςτ) ςτθν πρϊτθ προτίμθςθ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτα επιμζρουσ κριτιρια τότε λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία και 
θ ςειρά δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 Τα κριτιρια αυτά αναλυτικά κατά κατθγορία ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
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ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΑΑΑ ’’’    
 

 ΤΤΤ ΝΝΝ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΠΠΠ ΗΗΗ ΡΡΡ ΕΕΕ  ΙΙΙ ΑΑΑ   

 

1. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

1.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ.3 του Ρ.Δ. 50/96 «ωσ ςυνολικι υπθρεςία 
λαμβάνεται ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτα ςχολεία ι ςχολζσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ του 
Υπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων».  

1.2. Στθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Αϋ) ορίηεται ότι 
«Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για τθ ςυνολικι υπθρεςία των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτι κακορίηεται με τισ 
παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996, προςδιορίηονται με ςυντελεςτι δυόμιςι για κάκε 
ζτοσ υπθρεςίασ» . 

 

2. ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΧΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΦΡΟΝΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 
2.1. Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 3 περ. α ζωσ ε του Ρ.Δ. 50/96 ωσ πραγματικι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία για κάκε εκπαιδευτικό κεωρείται:  

α) Ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του 
διοριςμοφ του μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο διενεργοφνται οι μετακζςεισ, εφόςον 
ανζλαβαν υπθρεςία εντόσ του μθνόσ Σεπτεμβρίου. Για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία μετά τθν 30ι 
Σεπτεμβρίου θ ςυνολικι υπθρεςία τουσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ.  

β) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτα ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ, θ υπθρεςία ςε ξζνα 
ςχολεία ςτα οποία δίδαξαν ςε τάξεισ ι τμιματα ελλθνοπαίδων κακϊσ και θ υπθρεςία ςε ελλθνικά ςχολεία 
τθσ Κφπρου, εφόςον λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γ) Ο χρόνοσ που οι εκπαιδευτικοί υπθρζτθςαν ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια 
εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. (Σχετικό είναι και το αρικμ. 1924/23-9-2002 
απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.) 

Διευκρινίηουμε ότι ο χρόνοσ ςτθν ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ υπολογίηεται, χωρίσ να 
αφαιροφνται, όπου ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ αναφζρονται, οι καλοκαιρινοί μινεσ. 

δ) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε ςχολεία αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με ωριαία αντιμιςκία. 

ε) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
τθσ θμεδαπισ, εφόςον αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ. 

 
2.2. Επίςθσ ωσ πραγματικι εκπαιδευτικι υπθρεςία κεωρείται: 

α) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ των χωρϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία προςφζρκθκε μετά τθν θμερομθνία 
ζνταξθσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (άρκρο 2 παρ. 3 του Ν. 3687/1-8-2008 και του άρκρου 
39 τθσ Συνκικθσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, του άρκρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονιςμοφ με αρικμ. 
1612/68 και τθ νομολογία του ΔΕΚ). 

β) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΡΕ05, 
ΡΕ06 και ΡΕ07 ςτο Βρετανικό Συμβοφλιο, το Γαλλικό Λνςτιτοφτο και το Λνςτιτοφτο Γκαίτε *Άρκρο 8 παρ.17 
του Ν.2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78 Α’)+. 

γ) Θ προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν και μελϊν του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε παιδικοφσ 
και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ 
δικαίου, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (εφόςον αυτό αποδεικνφεται από τθν ιδρυτικι τουσ πράξθ ι το 
καταςτατικό ίδρυςισ τουσ), ι ςτο Ψυχολογικό Κζντρο Βορείου Ελλάδοσ και ςτο Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ, 
αναγνωρίηεται ωσ δθμόςια εκπαιδευτικι υπθρεςία, μετά το διοριςμό τουσ ςε κζςεισ μόνιμου 
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εκπαιδευτικοφ ι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Υπουργείων Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και 
Υγείασ. Ρροχπθρεςία με μειωμζνο ωράριο αναγνωρίηεται με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό ωράριο 
διδαςκαλίασ. Θ παροφςα ρφκμιςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ από τθν ζναρξθ εφαρμογισ των άρκρων 59 και 
61 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α'). *Άρκρο 8 παρ. 8  του Ν. 2817/2000, όπωσ αυτό ιςχφει. Σχετικι θ αρ. 
2748/01 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν)+. 

δ)  Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ ςτα ξζνα ςχολεία τθσ θμεδαπισ 
υπαγόμενα ςτθν Α/κμια ι Β/κμια βακμίδα εκπαίδευςθσ (άρ.9 παρ.22 του Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α’). 

ε) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν: 

 ςτθ Σιβιτανίδειο, ςτα Μ.Ρ.Κ. και ςτθν Ρρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ, 

 ςτα Δθμόςια Λφκεια Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Δ.Λ.Ε.Ν.) άρκρο 16 του Ν.2743/99 – Φ.Ε.Κ. 211 Α’ 
και 

 ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ (πρϊθν ΡΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και ςτα δθμόςια ΛΕΚ αρμοδιότθτασ Υ.ΡΑΛ.Κ., 

εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ. 

ςτ) Ο χρόνοσ των παρακάτω αναφερόμενων αδειϊν: 

 αναρρωτικϊν αδειϊν με αποδοχζσ ςφμφωνα με τα άρκρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 
26/9-2-200 τ.Α’) ι με προγενζςτερουσ Υπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο 
ιςχφοσ αυτϊν κακϊσ και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγικθκε 
κατά το χρόνο ιςχφοσ του Ρ.Δ. 611/1977 (άρκρο 112),   

 άδειασ χωρίσ αποδοχζσ τθσ περ. Εϋ του άρκρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον 
ζνα μινα εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ (άρκρο 17  Ν.2470/97), 

 άδειασ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ, 

 άδειασ μθτρότθτασ (κυοφορίασ, κφθςθσ, λοχείασ), γονικισ άδειασ εννζα μθνϊν με 
αποδοχζσ, τρίμθνθσ άδειασ με αποδοχζσ ςτθν περίπτωςθ γζννθςθσ τρίτου παιδιοφ, γονικζσ 
άδειεσ των άρκρων 50 και 51 του Ν.4075/2012 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 39 του 
Ν.4144/2013 και τρίμθνθσ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ που είχε χορθγθκεί ςφμφωνα με το 
άρκρο 5 του Νόμου 1483/1984,  

 ειδικϊν αδειϊν όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 93 παρ.1 και 2 του Ν. 3852/2010 και 50 του Ν. 
3528/2007 ι ςε προγενζςτερουσ Κϊδικεσ εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ 
αυτϊν. 

η) Τζλοσ, με τθ διάταξθ του άρκρου 49 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) ορίηεται ότι «Στουσ 
Εκπαιδευτικοφσ του Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ Κφκλου του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Κεςςαλονίκθσ «Ραπανικολάου», οι οποίοι ζχουν ιδθ μεταταχκεί ςε αντίςτοιχεσ οργανικζσ κζςεισ και 
αντίςτοιχουσ κλάδουσ εκπαιδευτικϊν του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων αναγνωρίηεται θ 
προχπθρεςία τουσ ςτο παραπάνω Εκπαιδευτιριο ωσ προσ τον υπολογιςμό των μορίων τθσ ςτθ ςυνολικι 
εκπαιδευτικι υπθρεςία.» 

 

3. ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΧΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

(οφτε ςυνολικισ υπθρεςίασ οφτε ςυνκθκϊν διαβίωςθσ) 

α) Ο χρόνοσ που ο εκπαιδευτικόσ υπθρζτθςε ςε νοςοκομεία, ςε ΝΕΛΕ, Σχολζσ Μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ, ςε Λδιωτικά Λ.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΡΕΚ, Σχολι Ευελπίδων, Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων, Σχολι Λκάρων, Σχολζσ 
Υπαξιωματικϊν Στρατοφ, Ναυτικοφ και Αεροπορίασ, Αξιωματικϊν ΕΛ.ΑΣ. και Αςτυφυλάκων και λοιπϊν 
ςτρατιωτικϊν ςχολϊν και ςε ςχολζσ ι ςχολεία που δεν υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου 
Ραιδείασ.  

β) H προχπθρεςία του εκπαιδευτικοφ ωσ διοικθτικοφ υπαλλιλου.  
γ) Ο χρόνοσ άδειασ άνευ αποδοχϊν πζραν του μθνόσ για κάκε θμερολογιακό ζτοσ (παρ. 2γ του 

άρκρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/ 21-3-1997 τ. Α’ και άρκρο 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007). 
δ) Ο χρόνοσ κατά τον οποίο υπθρζτθςαν ωσ διοικθτικοί υπάλλθλοι, μετά από μετάταξθ, θ οποία 

ςτθ ςυνζχεια ανακλικθκε.  
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4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ο τρόποσ υπολογιςμοφ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν (μονίμων και αναπλθρωτϊν) γίνεται ςφμφωνα 
με τον γενικό οριςμό του άρκρο 16 παρ. 4 του Ρ.Δ. 50/96 όπου αναφζρεται ότι: «Ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
πραγματικισ υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν εκφράηεται ςε ζτθ και μινεσ. Χρόνοσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ των 
δεκαπζντε (15) θμερϊν υπολογίηεται ωσ πλιρθσ μινασ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. Όπου κατά τον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ωσ ςυνολικι υπθρεςία προκφπτει αρικμόσ 
με δεκαδικό μζροσ, διατθροφνται μόνο τα δφο πρϊτα ψθφία του». 

Σφποσ υπολογιςμοφ: 
 
   ή 

 

 

5. ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΕΤΡΕΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Ε ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 

 
5.1. Γενικι κεϊρθςθ: 

Στθν εφρεςθ του ςυνολικοφ χρόνου πραγματικισ υπθρεςίασ για τθν υπθρζτθςθ ωρομιςκίων 
εκπαιδευτικϊν κακϊσ και για υπθρζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά ςχολεία με μειωμζνο ωράριο, που θ 
απλι αφαίρεςθ ςυμμιγϊν δε μασ δίνει πραγματικό χρόνο λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ωσ πλιρεσ κεωρείται 
το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ ςτθν Ρρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ κατά περίπτωςθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 
 

5.2. Υπολογιςμόσ προχπθρεςίασ ωρομίςκιου 

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 16 παρ. 3 περ. δ του Ρ.Δ. 50/96 ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ που 
προςφζρκθκε ςτο δθμόςιο με ωριαία αντιμιςκία «υπολογίηεται με κλάςμα που ζχει αρικμθτι τισ 
προςφερκείςεσ ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και παρανομαςτι το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ 
που ιςχφει κατά το χρόνο υπολογιςμοφ των μονάδων μετάκεςθσ για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ». 

Ζτςι, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ για τθν Α/κμια είναι 24 ϊρεσ, 
προκφπτει ο εξισ τφποσ υπολογιςμοφ: 

 
 

Το δεκαδικό μζροσ που προκφπτει το πολλαπλαςιάηουμε επί 30 και ςτρογγυλοποιοφμε, αν 
προκφπτει δεκαδικό μζροσ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο, για να βροφμε τισ λοιπζσ μζρεσ, τισ οποίεσ ςτθ 
ςυνζχεια αν είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, ςε μινα και εάν είναι 
λιγότερεσ από 15 δεν τισ υπολογίηουμε κακόλου.  

Παράδειγμα:  Εκπαιδευτικόσ ζχει 584 ϊρεσ διδαςκαλίασ: 
 

584 
Χ 

6 
=5,839 Δθλ. ζχει 5 μινεσ και υπόλοιπο 0,839 μινεσ.  

24 25 

Μετατρζπουμε το υπόλοιπο των μθνϊν ςε θμζρεσ με τον τφπο: μζρεσ Χ 30. 

Ζτςι:  0,839 X 30  = 25 μζρεσ και επειδι είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε για ζνα (1) ολόκλθρο 
μινα. 
 

5.3. Υπολογιςμόσ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν που υπθρζτθςαν ςτθν ιδιωτικι 
εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και μειωμζνο ωράριο 

 

(Ζτθ Χ 2,5) + ( 
μινεσ 

Χ 2,5) 
12 (ζτθ + 

μινεσ 
) Χ 2,5 

12 

ΩΡΕ ΠΡΟΦΕΡΘΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Χ 

6 (ΘΜΕΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 25 (ΕΝΑ ΜΘΝΑ) 
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α) Θ τθσ προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν που υπθρζτθςαν ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και μειωμζνο ωράριο γίνεται με τον ακόλουκο τφπο, αφοφ πρϊτα βροφμε το 
διάςτθμα υπθρζτθςθσ ςε μινεσ και μζρεσ με αφαίρεςθ ςυμμιγϊν. 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Χ ( ΜΘΝΕ + 

ΜΕΡΕ 
) 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 30 
ΕΠΕΞΘΓΘΘ: Διαιροφμε τισ θμζρεσ με το 30 για να βροφμε τθν αναλογία τουσ ςε μινεσ και 

εφαρμόηουμε τον τφπο κεωρϊντασ ωσ υποχρεωτικό ωράριο για τθν Α/κμια 24 ϊρεσ και  για τθ Β/κμια 21 
ϊρεσ. 

Παράδειγμα: 
Εκπαιδευτικόσ με μειωμζνο εβδομαδιαίο ωράριο 14 ωρϊν ζχει προχπθρεςία ςε ιδιωτικό ςχολείο 

από 1/9/2003 ζωσ 14/2/2004.  
Ο υπολογιςμόσ γίνεται ωσ εξισ:  
Αφαιροφμε τουσ ςυμμιγείσ αρικμοφσ των θμερομθνιϊν υπθρζτθςθσ και προκφπτει χρονικό 

διάςτθμα προχπθρεςίασ 5 μινεσ και 14 θμζρεσ. Στθ ςυνζχεια εφαρμόηουμε τον τφπο και μασ δίνει το εξισ 
αποτζλεςμα: 

 
14 

Χ ( 5 + 
14 

) = 3,18 
Δθλαδι 3 μινεσ και υπόλοιπο 
0,18 μινεσ  24 30 

 
Ππωσ και παραπάνω, μετατρζπουμε τισ μζρεσ ςε μινεσ και ζχουμε: 0,18 X 30 = 5 μζρεσ, που δεν 

μασ δίνουν μινα ςτον υπολογιςμό μασ, αφοφ είναι κάτω από 15 θμζρεσ. 

β) Διαφοροποιιςεισ: 

Στθν περίπτωςθ που ζχουν εκδοκεί από τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ βεβαιϊςεισ 
προχπθρεςίασ με υπολογιςμζνο χρονικό διάςτθμα εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ το οποίο δεν ταυτίηεται με 
το αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν εφαρμογι του προθγοφμενου τφπου (όπωσ είναι και ο 
προγραμματιςμόσ ςτο ςφςτθμα e-Datacenter), τότε καταχωρίηουμε το χρόνο των βεβαιϊςεων αυτϊν. 
Πςεσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ καταχωριςκοφν με τον τρόπο αυτό κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

Για να καταχωριςκεί ο χρόνοσ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν με τον τρόπο αυτό, πρζπει 
ςτθν καρτζλα των υπθρετιςεων: 

 ςτο πεδίο «χζςθ εργαςίασ» να επιλεγεί «Ιδιωτικοφ δικαίου» και  

 να αναγράφεται οπωςδιποτε ο αρικμόσ βεβαίωςθσ (αρικμόσ και θμερομθνία).  
Με τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων αυτϊν κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ χειροκίνθτθσ 

πλθκτρολόγθςθσ ςτο πεδίο του χρόνου υπθρεςίασ. Κατά τθν καταχϊριςθ, όταν θ υπθρζτθςθ ςτθ 
βεβαίωςθ φαίνεται ενιαία, καταχωρίηεται και ωσ μία ενιαία υπθρζτθςθ.  

ΠΡΟΟΧΘ: 
1. Πταν καταχωρίηονται ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-Datacenter βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ 

εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά ςχολεία, δεν κα πρζπει –όπου υπάρχουν– να αφαιροφνται οι καλοκαιρινοί 
μινεσ.  

2. Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ ζχει πολλαπλζσ υπθρετιςεισ εντόσ του 
ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ, ςε ετιςια βάςθ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν ακροιςτικά τουσ 12 
μινεσ. 
 

 

6. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

6.1. Αναδρομικόσ διοριςμόσ: Σε περίπτωςθ αναδρομικοφ διοριςμοφ ο εκπαιδευτικόσ δικαιοφται 
για το αντίςτοιχο διάςτθμα μονάδεσ για ςυνολικι υπθρεςία και για δυςμενείσ ςυνκικεσ. Επίςθσ ο εν 
λόγω χρόνοσ κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ απαιτοφμενθσ υποχρεωτικισ διετίασ που 
προβλζπει ο νόμοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που διορίηονται ςε δυςπρόςιτα ςχολεία. 
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6.2. Ανάλθψθ υπθρεςίασ μετά τθν 30
θ
 επτεμβρίου: Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανζλαβαν 

υπθρεςία μετά τθν 30
θ
 Σεπτεμβρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ρ.Δ. 50/96, ωσ χρόνοσ πραγματικισ 

εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ κεωρείται θ ςυνολικι υπθρεςία τουσ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ και όχι από τθν θμερομθνία του ΦΕΚ διοριςμοφ. 

6.3. Τπθρεςία ςε φροντιςτιριο: Ρροχπθρεςία εκπαιδευτικϊν εκπαίδευςθσ ςε φροντιςτιριο δεν 
αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ ςυνολικισ υπθρεςίασ για τισ μετακζςεισ, κακότι δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/96, οφτε ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 17 του άρκρου 8 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ 78Αϋ). 

6.4. Ωράριο για υπολογιςμό προχπθρεςίασ:  
α) Για τον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ωσ πλιρεσ 

ωράριο λαμβάνεται υπόψθ το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ ςτθν Ρρωτοβάκμια 
ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κατά περίπτωςθ, όπωσ αυτό ιςχφει ςτθν κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ.  

β) Σε περίπτωςθ μειωμζνου ωραρίου το ςφνολο των ωρϊν διδαςκαλίασ διαιρείται δια του 
υποχρεωτικοφ ωραρίου.  

 

ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΒΒΒ ’’’    

 ΤΤΤ ΝΝΝ ΤΤΤ ΠΠΠ ΗΗΗ ΡΡΡ ΕΕΕ ΣΣΣ ΗΗΗ  ΗΗΗ     
 

α. Νομικό πλαίςιο 
 

1. Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 5 του Ρ.Δ. 50/96 ορίηεται ότι «Μονάδεσ μετάκεςθσ για 
ςυνυπθρζτθςθ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν μετάκεςθ από μία περιοχι ςε άλλθ, εφόςον ο/θ 
ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται ςτθν περιοχι αυτι. Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται και για 
μετακζςεισ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ, ι τισ τοποκετιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία, 
εφόςον ο/θ ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται ςτθν περιφζρεια του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, όπου ηθτείται θ 
μετάκεςθ ι θ τοποκζτθςθ. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων λαμβάνουν τζςςερισ (4) 
μονάδεσ μετάκεςθσ για ςυνυπθρζτθςθ».  

2. Στο άρκρο 16 παρ. 6 του Ρ.Δ. 50/96 ορίηονται τα ακόλουκα: 

«Για τθν απόδειξθ του τόπου και τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου υποβάλλονται κατά 
περίπτωςθ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

α) προκειμζνου περί υπαλλιλων του δθμοςίου ι υπαλλιλων ΝΡΔΔ ι ΟΤΑ ι υπαλλιλων του 
υπόλοιπου δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ κακορίςτθκε με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του 
Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α') όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει ι άμιςκων δθμοςίων 
υπαλλιλων ι λειτουργϊν, βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ του, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ 
υπθρετεί οργανικά και όχι με απόςπαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο.  

β) Ρροκειμζνου περί εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα ι ελεφκερων επαγγελματιϊν, βεβαίωςθ 
του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα (ΛΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ 
εργάηεται ςτον τόπο που ηθτείται θ μετάκεςθ τουλάχιςτον τα δφο τελευταία χρόνια από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ και είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα».  

Θ μοριοδότθςθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ ςτισ μετακζςεισ και τοποκετιςεισ από το ςχολικό ζτοσ 2012-
2013, πραγματοποιείται με βάςθ τουσ διευρυμζνουσ διμουσ των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-
6-2010 Τ.Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

 

β. Διευκρινίςεισ 
 

1. Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται μόνο για τθν περιοχι μετάκεςθσ (μία), όπου υπθρετεί 
οργανικά (όχι με απόςπαςθ) ι εργάηεται ο/θ ςφηυγοσ και όχι για όλο το νομό.  
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2. Θ διετία πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ, 
δθλαδι τθν 30

θ
 Νοεμβρίου 2014.  

3. Ππου οι υπθρεςίεσ του ΛΚΑ δεν χορθγοφν βεβαιϊςεισ για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των 
εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, γίνονται δεκτζσ βεβαιϊςεισ του εργοδότθ ι των εργοδοτϊν. Οι 
βεβαιϊςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνον εφόςον ςυμφωνοφν με το βιβλιάριο αςφάλιςθσ ι τα 
μθχανογραφικά δελτία αςφάλιςθσ που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 

4. Ππου ο αςφαλιςτικόσ φορζασ δεν χορθγεί βεβαίωςθ για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των 
εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, λόγω οφειλισ ειςφορϊν, γίνονται δεκτζσ υποβλθκείςεσ 
περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. των τελευταίων δφο ετϊν. 

5. Εκπαιδευτικοί ςφηυγοι αναπλθρωτϊν δε δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ (γνωμοδότθςθ 95/91 
Γραφείου Νομικοφ Συμβοφλου Κ.Υ. Υ.ΡΑΛ.Κ.).  

6. Εκπαιδευτικοί των οποίων οι ςφηυγοι εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι του 
Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ για τθν περιοχι μετάκεςθσ που ανικει ο/θ ςφηυγοσ, 
αν ζχουν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι. Δεν δικαιοφνται όμωσ τισ μονάδεσ 
αυτζσ, αν ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ ι αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ και ο/θ ςφηυγοσ 
βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι του Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. (αρικμ.1792/20-8-2003 απαντθτικό ζγγραφο 
Νομικοφ Συμβοφλου Υ.ΡΑΛ.Κ., το οποίο ζγινε δεκτό από τον Υπουργό). 

7. Εκπαιδευτικοί ςφηυγοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ ςτθν περιοχι τθσ 
οργανικισ κζςθσ των ςυηφγων και όχι αυτισ που αςκοφν τα κακικοντά τουσ. 

8. Για τον υπολογιςμό μονάδων ςυνυπθρζτθςθσ ςε εκπαιδευτικοφσ ςυηφγουσ δικθγόρων, δεν 
απαιτείται διετισ υπθρεςία του δικθγόρου μζχρι τθν θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
μετάκεςθσ ςτθν περιοχι όπου ηθτείται μετάκεςθ, και αυτό διότι οι δικθγόροι είναι άμιςκοι δθμόςιοι 
λειτουργοί. Σε περίπτωςθ που δικθγόροσ ςφηυγοσ εκπαιδευτικοφ διατθρεί νόμιμα περιςςότερα από 
ζνα γραφεία ςτθν ζδρα του δικθγορικοφ ςυλλόγου του οποίου είναι μζλοσ είτε και ςε άλλθ πόλθ 
εντόσ τθσ περιφζρειασ αυτοφ ι εκτόσ αυτισ και τα γραφεία αυτά βρίςκονται ςε διαφορετικζσ 
περιοχζσ μετάκεςθσ, οι μονάδεσ μετάκεςθσ για ςυνυπθρζτθςθ κα υπολογιςτοφν ςε μία μόνο 
περιοχι μετάκεςθσ τθν οποία κα επιλζξει ο ενδιαφερόμενοσ. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ 
κα πρζπει να υποβλθκοφν τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. α.2β του παρόντοσ κεφαλαίου. 

9. Εκπαιδευτικοί των οποίων οι ςφηυγοι ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα κα μοριοδοτθκοφν ωσ προσ τθ 
ςυνυπθρζτθςθ μόνο εφόςον ζχει  εκδοκεί το ΦΕΚ μετάταξισ τουσ ςε άλλθ υπθρεςία. 

10. Εκπαιδευτικοί των οποίων οι ςφηυγοι υπθρετοφν με κθτεία ςε Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία 
λαμβάνουν μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ για τθν περιοχι όπου βρίςκεται το ΡΡΣ. 

11. Ο χρόνοσ επιδότθςθσ ανεργίασ προςμετράται για τθ ςυνυπθρζτθςθ, εφόςον προςκομίηεται ςχετικι 
βεβαίωςθ από τον οικείο αςφαλιςτικό φορζα και εφόςον κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για 
μετάκεςθ του εκπαιδευτικοφ υπάρχει ενεργόσ ςφμβαςθ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου του 
(ςχετ.αρ.250/89 ατομικι γνωμοδότθςθ Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. Υ.ΡΑΛ.Κ.). 

12. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου πρϊτου, παρ. Κ18 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» υποπαρ. 1 και 
2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012) από τισ 30-4-2013 αίρονται οι περιοριςμοί για τθν  
χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικοφ ςχολείου ι φροντιςτθρίου, ενϊ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
νόμου αυτοφ, παφει να υφίςταται κϊλυμα μετάκεςθσ ι τοποκζτθςθσ δθμόςιου εκπαιδευτικοφ ςε 
πόλθ, όπου ο/θ ςφηυγοσ ι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ λειτουργεί ιδιωτικό ςχολείο ι 
φροντιςτιριο.  

13. Οι επικαλοφμενοι λόγουσ ςυνυπθρζτθςθσ οφείλουν να επιςυνάψουν ςτθν αίτθςθ πρόςφατα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά τα οποία κα παραμείνουν ςτθ Δ/νςθ. 
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ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΓΓΓ ’’’    

ΟΟΟ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ ΓΓΓ ΕΕΕ ΝΝΝ ΕΕΕ ΙΙΙ ΑΑΑ ΚΚΚΟΟΟ ΙΙΙ    ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΙΙΙ    

α. Νομικό πλαίςιο 

Στισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 7 περ. α’  και β’ του Ρ.Δ. 50/96 όπωσ αντικακίςταται από το 
άρκρο 1 του Ρ.Δ. 39/98 και τθ διόρκωςθ του ςτο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίηεται ότι οι μονάδεσ μετάκεςθσ για 
οικογενειακοφσ λόγουσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

«α) Οι ζγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ. Μδιο αρικμό μονάδων 
λαμβάνουν και οι ςε χθρεία, άγαμοι, διαηευγμζνοι ι ςε διάςταςθ γονείσ εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ 
ζχει ανατεκεί νόμιμα θ επιμζλεια άγαμων ανιλικων ι ςπουδαηόντων παιδιϊν (φυςικϊν, κετϊν ι 
αναγνωριςμζνων)». 

β) Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν άγαμα ανιλικα ι ςπουδάηοντα παιδιά (φυςικά, κετά ι 
αναγνωριςμζνα) λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ για το πρϊτο παιδί, τζςςερισ (4) για το 
δεφτερο, ζξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδεσ για κάκε ζνα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ωσ ανιλικα 
κεωροφνται τα παιδιά που δεν ζχουν υπερβεί το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ωσ ςπουδάηοντα όςα 
φοιτοφν ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ δθμόςιεσ ςχολζσ του εςωτερικοφ ι ιςότιμεσ του εξωτερικοφ, εφόςον 
δεν ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, δεν βρίςκονται ςτο τελευταίο εξάμθνο ι ζτοσ ςπουδϊν ι 
δεν φοιτοφν για απόκτθςθ δεφτερου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου. Για τθν απόδειξθ αυτϊν απαιτείται 
πιςτοποιθτικό Διμου ι του οικείου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ κατά περίπτωςθ. Ωσ θμερομθνία 
ςυμπλιρωςθσ του 18ου ι του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ κεωρείται θ 31 θ Δεκεμβρίου του ζτουσ κατά το 
οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ». 

β. Διευκρινίςεισ 
 

1. Τζκνο που δε φοιτά ςε ανϊτερθ ι ανϊτατθ δθμόςια ςχολι αλλά ςε ΛΕΚ και Κολλζγια  που υπάγεται 
ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ δε μοριοδοτείται. 

2. Τα μόρια που χορθγοφνται ςτον εκπαιδευτικό λόγω παιδιϊν υπολογίηονται κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ για το ςφνολο των παιδιϊν που βρίςκονται εν ηωι. Σε περίπτωςθ κανάτου 
ενόσ παιδιοφ τα μόρια μετάκεςθσ υπολογίηονται για το ςφνολο των υπολοίπων εν ηωι παιδιϊν 
ανεξάρτθτα από τθ ςειρά γζννθςισ τουσ.  

3. Ωσ αφετθρία για τθ ςυμπλιρωςθ του 18ου ι του 25ου ζτουσ των παιδιϊν λαμβάνουμε το Δεκζμβριο 
του ζτουσ κατά το οποίο διενεργοφνται οι μετακζςεισ και κάνουμε τθ ςχετικι αφαίρεςθ. Ζτςι για 
φζτοσ ανιλικα κεωροφνται τα τζκνα που ζχουν γεννθκεί από 1/1/1997 και ςπουδάηοντα όςα τζκνα 
ζχουν γεννθκεί από 1/1/1990. Για τθν εξακρίβωςθ του τελευταίου εξαμινου ι ζτουσ φοίτθςθσ 
εξετάηεται το πϊσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ από τθν ίδια τθ ςχολι. Στθν πλειοψθφία τουσ ςτα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα τα χρονικά διαςτιματα 
φοίτθςθσ αφοροφν ςε εξάμθνα, ενϊ ςυνικωσ ςτα Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ τα χρονικά 
διαςτιματα φοίτθςθσ αφοροφν ςε ζτθ. Τονίηουμε ότι οι άγαμοι ι διαηευγμζνοι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν μονάδεσ για γάμο και τζκνα μόνο αν ζχουν τθν επιμζλεια των τζκνων, διαφορετικά μόνο 
μονάδεσ τζκνων. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ του άρκρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3454/2006 
(ΦΕΚ 75Αϋ) λαμβάνουν τισ παραπάνω μονάδεσ, μζχρι τθν θλικία των τζκνων που αναφζρεται ςτο εν 
λόγω άρκρο. 

5. Για τθν απόδειξθ των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προςκομίηουν πρόςφατο πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ και, όπου απαιτείται, του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ φοίτθςθσ. 

6. Σφμφωνα με τθν αρικ. 475/2011 γνωμοδότθςθ οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ δε λαμβάνουν μονάδεσ γάμου. 
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ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΔΔΔ’’’    

ΜΜΜΟΟΟΝΝΝΑΑΑΔΔΔ ΕΕΕ      ΤΤΤΝΝΝΘΘΘΗΗΗΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΔΔΔ ΙΙΙ ΑΑΑ ΒΒΒ ΙΙΙ ΩΩΩΗΗΗ    (((ΜΜΜ ...  ... ΔΔΔ ... )))    

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 
 1. Στισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 8 του Ρ.Δ. 50/96 ςχετικά με τον τρόπο υπολογιςμοφ των 
μονάδων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ορίηεται ότι: 

 Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για το κριτιριο αυτό υπολογίηονται με βάςθ το χρόνο πραγματικισ 
υπθρεςίασ ςε κάκε ςχολικι μονάδα και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ςχολικι μονάδα (περ. 
γ). 

 Ο χρόνοσ υπθρεςίασ εκφράηεται ςε ζτθ και μινεσ. Χρόνοσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν λογίηεται ωσ πλιρθσ μινασ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ παραλείπεται (περ. δ, εδ. α’).  

 Πταν ο εκπαιδευτικόσ υπθρετεί διαδοχικά ςε ςχολεία τθσ ίδιασ κατθγορίασ, ο χρόνοσ λογίηεται 
ενιαίοσ (περ. ια) 

 Οι εκπ/κοί τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ που υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν παράλλθλα ςε 
ςχολεία διαφορετικισ κατθγορίασ, λαμβάνουν αναλογικά τισ μονάδεσ τθσ κατθγορίασ των 
ςχολείων που υπθρζτθςαν με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε θμερϊν (περ. θ). 
 
2. Σχετικά με τισ μονάδεσ μοριοδότθςθσ ςτο άρκρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Ρ.Δ. 50/96 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1  παρ. 3 του Ρ.Δ. 39/98 ορίηονται τα εξισ: «Για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ 
ςε ςχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατθγορίασ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, κατά περίπτωςθ, υπολογίηονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 μονάδεσ μετάκεςθσ 
αντίςτοιχα.» 
  

2. ΣΤΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Μ..Δ. 

 

 (α) Για υπθρεςία ςτο ίδιο ςχολείο ι ςχολεία ίδιασ κατθγορίασ υπολογίηουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον 
τφπο: 
 
 
 
 
 

(β) Για υπθρεςία παράλλθλθ ςε ςχολεία διαφορετικισ κατθγορίασ αναλογικά υπολογίηουμε με 
βάςθ τον τφπο:  

 
 

 
 

3. ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΜΕΣΑΘΕΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΜΕ Μ..Δ. 
 

Στο άρκρο 39 παρ. 2β του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) ορίηεται ότι «Θ παρ. 4 του άρκρου 4, το 
δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 12 του άρκρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 30 του ν. 
3848/2010, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 
4038/2012 (Αϋ 140), καταργοφνται. Για τισ γενικζσ προχποκζςεισ των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ιςχφει το άρκρο 8 του π.δ. 50/1996 (Αϋ 45), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του π.δ. 100/1997 (Αϋ 94)»,  όπου ορίηεται ότι «(…) απαιτείται υπθρεςία 
ενόσ ζτουσ ςτθν κατεχόμενθ οργανικι κζςθ μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο 
πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ.» 

Με τθ διάταξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρο 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-
2010 τ. Αϋ) καταργείται θ «περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996» θ οποία 

α) Ζτοσ Χ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 
   

β) 
Μινασ 

Χ  ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 
12 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΣΧΟΛΕΛΟΥ 

Χ 
ΜΕΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Χ 
ΜΘΝΕΣ 

5 12 
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όριηε ότι «Για τα μζλθ των πρωτοβακμίων εφόςον ανικουν οργανικά ςε Νομό που εκλζγονται, των 
δευτεροβακμίων και τριτοβακμίων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των 
εκπαιδευτικϊν ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπϊνται και 
υπθρετοφν ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, ςτθν Κ.Υ. του Υ.ΡΑΛ.Κ.Ρ.Α., ςτισ 
διευκφνςεισ και τα γραφεία εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςτα γραφεία Φυςικισ Αγωγισ, ο χρόνοσ απόςπαςθσ 
κεωρείται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι τουσ κζςθ για κάκε περίπτωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που καλοφνται ςε επιμόρφωςθ ι μετεκπαίδευςθ κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
αποςπϊνται βάςει ειδικϊν διατάξεων από τισ οποίεσ προβλζπεται ότι ο χρόνοσ απόςπαςισ τουσ 
κεωρείται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι τουσ κζςθ». 

 Μετά από τισ ωσ άνω ρυκμίςεισ διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ θ κεμελίωςθ 
δικαιϊματοσ μετάκεςθσ και ο τρόποσ μοριοδότθςθσ για τισ ωσ άνω υπθρετιςεισ των εκπαιδευτικϊν από 
το ςχολικό ζτοσ 2010-2011.  

Για λοιπζσ υπθρετιςεισ των προθγοφμενων ετϊν ιςχφ ζχει θ αρικμ. 136599/Δ1/5-11-2009 
εγκφκλιοσ μετακζςεων εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ζτουσ 2009-2010. Ζτςι για τισ υπθρετιςεισ 
από το τρζχον ςχολικό ζτοσ ιςχφ ζχουν τα ακόλουκα: 

 

3.1. ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΣΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΣΑΘΕΘ    

   
Κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 

μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ωσ ακολοφκωσ. 
 

3.1.1.  Μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ οργανικισ κζςθσ  

 Μόρια τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χριςθ των ακόλουκων 
περιπτϊςεων αδειϊν: 
 

i) αναρρωτικζσ άδειεσ με αποδοχζσ ςφμφωνα με τα άρκρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-200 
τ.Α’) ι με προγενζςτερουσ Υπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν κακϊσ 
και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγικθκε κατά το χρόνο ιςχφοσ του Ρ.Δ. 
611/1977 (άρκρο 112),   

ii) άδεια χωρίσ αποδοχζσ τθσ περ. Εϋ του άρκρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον ζνα μινα 
εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ (άρκρο 17  Ν.2470/97), 

iii) άδεια μθτρότθτασ (κυοφορίασ, τοκετοφ, λοχείασ), γονικι άδεια εννζα μθνϊν με αποδοχζσ, τρίμθνθ 
άδειασ με αποδοχζσ ςτθν περίπτωςθ γζννθςθσ τρίτου παιδιοφ και τρίμθνθσ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ 
που είχε χορθγθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Νόμου 1483/1984,  

iv) ειδικζσ άδειεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 50 του Νόμου 3528/2007 ι ςε προγενζςτερουσ Κϊδικεσ 
εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν. 

 

3.1.2.  Μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ  

Μόρια τθσ προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ λαμβάνουν νεοδιοριηόμενοι, μετατικζμενοι και 
μεταταςςόμενοι εκπαιδευτικοί. Αναλυτικζσ διευκρινίςεισ για τον τρόπο υπολογιςμοφ των μονάδων τθσ 
κατθγορίασ αυτϊν των εκπαιδευτικϊν δίνονται παρακάτω ςτο ίδιο κεφάλαιο ςτθν παρ. 6.2.1 και 6.2.2.. 
 

3.1.3.  Ρφκμιςθ Μ..Δ. μονίμων εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ διάκεςθσ ι απόςπαςθσ για 
εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ι λόγω υπεραρικμίασ 

Ο υπολογιςμόσ μονάδων δυςμενϊν ςυνκθκϊν ρυκμίηεται ειδικά, ωσ ακολοφκωσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ που εκπαιδευτικοί μετά από διοριςμό, μετάκεςθ ι μετάταξθ, αφοφ τοποκετθκοφν (μόνιμα ι 
προςωρινά) ςε κζςθ ςχολείου μιασ περιοχισ μετάκεςθσ, καλοφνται να μετακινθκοφν (αποςπαςτοφν ι 
διατεκοφν): 

 είτε για λειτουργικοφσ λόγουσ των ςχολείων (εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ), 
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 είτε λόγω πλεονάςματοσ ι υπεραρικμίασ που δθμιουργοφνται και επομζνωσ αδυναμίασ 
ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τουσ. 

α) Εάν αποςπϊνται ι διατίκενται ωσ πλεονάηον προςωπικό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 
του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Αϋ), «ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι 
μονάδεσ τθσ οργανικισ κζςθσ του εκπαιδευτικοφ, εφόςον δεν υπολείπονται». 

β) Εάν διατζκθκαν ςε ςχολεία άλλθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του ίδιου ΡΥΣΡΕ από αυτι που 
ανικαν οργανικά για εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 κεφ. Γϋ 
παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Αϋ) και του άρκρου 14 του ίδιου νόμου ςε ςυνδυαςμό το άρκρο 18 
παρ. 6  τθσ Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), λαμβάνουν τισ 
μονάδεσ μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ που αντιςτοιχοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ διάκεςθσ, εκτόσ 
αν οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι 
περιςςότερεσ οπότε και λαμβάνουν αυτζσ.   

γ) Εάν διατζκθκαν για μερικζσ θμζρεσ ωσ υπεράρικμοι ςε ςχολικζσ μονάδεσ άλλθσ περιοχισ 
αρμοδιότθτασ του ίδιου ΡΥΣΡΕ για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου διδαςκαλίασ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 14 § 14 του ν.1566/1985 ςε ςυνδυαςμό το άρκρο 18 παρ. 4 τθσ Υ.Α. 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), 

 όταν οι μονάδεσ δυςμενϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι 
περιςςότερεσ από αυτζσ τθσ διάκεςθσ, ακολουκείται ο προθγοφμενοσ (3.1.3.α) 
υπολογιςμόσ και  

 όταν οι μονάδεσ δυςμενϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι λιγότερεσ, 
τότε κα ακολουκείται ο αναλογικόσ υπολογιςμόσ με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε (5) 
θμερϊν. 

δ) Εάν αποςπϊνται ι διατίκενται χωρίσ αίτθςι τουσ για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ εξ ολοκλιρου από 
ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ ι και για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ 
ωραρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ, 5 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Α’/ 13-7-2006) και το άρκρο 18 
παρ. 5 τθσ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10- 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), ακολουκείται θ ανωτζρω 
ρφκμιςθ (3.1.3 β). 

 

ΠΡΟΟΧΘ: Οι παραπάνω ρυκμίςεισ ζχουν εφαρμογι από το ςχολικό ζτοσ 2002-03 μετά τθν ιςχφ 
των διατάξεων του άρκρου 9 του ν. 2986/2002. Για τα προθγοφμενα ζτθ όςον αφορά ςτισ εν λόγω 
ρυκμίςεισ, κα εφαρμοςτεί θ αρικμ. Δ2/74341/31-10-2001 εγκφκλιοσ για μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε.  

 
Διευκρίνιςθ I: Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ των νεοδιόριςτων 

εκπαιδευτικϊν με τθν προχπόκεςθ ότι είχαν τοποκετθκεί προςωρινά ςε κάποιο ςχολείο και ςτθ 
ςυνζχεια αποςπάςτθκαν ι διατζκθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, επειδι ιταν υπεράρικμοι ςε 
ςχολείο τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ του ιδίου Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 

3.1.4.  Θεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ ειςαχκζντων ςτα διδαςκαλεία   

Κεμελιϊνουν δικαίωμα μετάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί που ειςιχκθςαν ςτα Διδαςκαλεία Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ και Διδαςκαλεία Νθπιαγωγϊν τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2009−2010 και 2010−2011 ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ. 1 του ν. 4142/9-4-2013 (Α’83) με τισ οποίεσ αντικακίςταται το τελευταίο 
εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 39 του ν. 4115/2013 (Αϋ 24). Οι Μ.Σ.Δ. που λαμβάνουν 
για το χρόνο αυτό αντιςτοιχεί ςτισ μονάδεσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ του Διδαςκαλείου ςτο 
οποίο φοιτοφν. 

  
3.2. ΦΡΟΝΟ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΨΝΕΣΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΕΣΑΘΕΗ 

 

Δεν κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ και οι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ωσ ακολοφκωσ: 
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3.2.1. Αποςπάςεισ από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ  

 
α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. και τοποκετοφνται ςε ςχολείο 

λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ςχολείου απόςπαςθσ. Για το χρόνο παραμονισ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων για οποιοδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται 
ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, κα λθφκοφν υπόψθ αναδρομικά οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ςχολείου 
ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. 

Τα μόρια δυςμενϊν ςυνκθκϊν του ςχολείου απόςπαςθσ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μζχρι τθ 
λιξθ του διδακτικοφ ζτοσ. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ κα λαμβάνουν τα μόρια τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ (ι 
τθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ). 

β) Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπάςτθκαν από Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. και υπθρζτθςαν ι 
υπθρετοφν ταυτόχρονα ςε δφο ι περιςςότερα ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, ο 
υπολογιςμόσ των μονάδων που λαμβάνουν κα γίνει αναλογικά με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε θμερϊν. 
Δθλαδι, κάκε εβδομάδα κα κεωρείται 5/5 και οι μονάδεσ κα επιμερίηονται ςτθν κάκε κζςθ. Ππου κατά 
τον υπολογιςμό των μονάδων προκφπτει δεκαδικόσ αρικμόσ, διατθροφνται τα δφο πρϊτα ψθφία. Δε 
ςτρογγυλοποιοφνται οφτε προσ τα πάνω οφτε προσ τα κάτω, ζςτω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι 
μικρότερο ι μεγαλφτερο του πζντε.  

(γ) Στθν περίπτωςθ αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ που τθν ίδια θμζρα υπθρετεί για ςυμπλιρωςθ 
ωραρίου ςε δφο ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, για τον υπολογιςμό μονάδων 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ κεωρείται ότι υπθρετεί ςτο ςχολείο με τα περιςςότερα μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. 

Διευκρίνιςθ: Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ αποςπάςεισ εντόσ Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. 

 
3.2.2. Λοιπζσ αποςπάςεισ, χρόνοσ  άςκθςθσ κακθκόντων με κθτεία κλπ 

      
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19-5-2010), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 59 του Ν.3966/2011 «ε κάκε 
περίπτωςθ απόςπαςθσ ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθ ςχολικι μονάδα 
ςτθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ. Ρροκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, φορζα ι νομικό 
πρόςωπο υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα. Κατ’ εξαίρεςθ ωσ 
μονάδεσ μετάκεςθσ των εκπαιδευτικϊν, που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και 
Γραφεία Εκπαίδευςθσ και ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Λ.Ε.Ρ.) υπολογίηονται οι 
προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα και επιπλζον δφο μονάδεσ μετάκεςθσ για κάκε ζτοσ. 
Θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996, κακϊσ και κάκε διάταξθ που 
ρυκμίηει διαφορετικά το κζμα αυτό καταργείται». 

 Με βάςθ τα ανωτζρω: 

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ και ςτισ  Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ και από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) 
λαμβάνουν τα μόρια τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ και επιπλζον δφο μονάδεσ μετάκεςθσ για κάκε 
ζτοσ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ αποςπϊμενουσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων και ςτθ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. Λςχφει από τθ δθμοςίευςθ του νόμου ςτο ΦΕΚ.   

β) Για όλεσ τισ λοιπζσ αποςπάςεισ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ του Υ.ΡΑΛ.Κ., κακϊσ και ςε υπθρεςίεσ 
εκτόσ Υ.ΡΑΛ.Κ. ι άςκθςθ κακθκόντων με κθτεία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τισ Μ.Σ.Δ. τθσ πλθςιζςτερθσ 
προσ τθν υπθρεςία ςχολικισ μονάδασ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ κακϊσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 31 του 
Ν. 3848/2010 «Σε κάκε περίπτωςθ απόςπαςθσ ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ 
για τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ. Ρροκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ 
υπθρεςία, φορζα ι νομικό πρόςωπο υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι 
μονάδα». 
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3.2.3. Μόρια τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ λαμβάνουν επίςθσ και όςοι φοιτοφςαν ςε 
Διδαςκαλεία Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και όςοι λαμβάνουν άδεια για επιμόρφωςθ (Άρκρο 16 παρ. 8 
περ. ςτ. εδ. 2 του Ρ.Δ. 50/96). 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘ: Θ ζννοια τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ ζχει ςχζςθ με τθν ειδικότθτα του 
εκπαιδευτικοφ και επομζνωσ, εάν ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθν προςχολικι αγωγι, εννοοφμε το 
πλθςιζςτερο νθπιαγωγείο, ενϊ, εάν ανικει ςτθν πρωτοβάκμια, το πλθςιζςτερο δθμοτικό ςχολείο. 

 
3.3.3. Ειδικζσ ρυκμίςεισ Μ..Δ. 

 
α) Απόςπαςθ ςτο εξωτερικό:    Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. ι του Ρ.Δ. 50/96 «Ο χρόνοσ 

απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ ςε αναγνωριςμζνα ελλθνικά 
ςχολεία του εξωτερικοφ κεωρείται ότι διανφκθκε ςε ςχολεία Α' κατθγορίασ για τθν Ευρϊπθ, τθσ Β' 
κατθγορίασ για τθν Αμερικι και Γ' κατθγορίασ για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ».    

Εξαίρεςθ ς’ αυτό αποτελεί θ ρφκμιςθ για το χρόνο απόςπαςθσ ςτο εξωτερικό για τουσ 
νεοδιοριςκζντεσ εκπαιδευτικοφσ τθσ παρ. 2 του άρ. 25 του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α’) που ο διοριςμόσ 
τουσ πραγματοποιικθκε ενϊ ιδθ υπθρετοφςαν ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του εξωτερικοφ και μόνο για το 
διάςτθμα που αυτοί αποςπϊνται και παραμζνουν ςτο εξωτερικό από τθν ορκωμοςία τουσ και μζχρι τθ 
λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου ορκίςκθκαν και ανζλαβαν υπθρεςία (αρ. 421/2000 
γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ.). Στθν περίπτωςθ αυτι δθλαδι ο χρόνοσ λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι 
κζςθ του αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ (και για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ και για 
υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ). 

β)  Άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ: Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. κ του 
Ρ.Δ. 50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 14 του Ρ.Δ. 100/1997 «Ο χρόνοσ άδειασ υπθρεςιακισ 
εκπαίδευςθσ  με αποδοχζσ κεωρείται ότι διανφκθκε ςε ςχολείο Α’ κατθγορίασ»  και όχι ςτθν οργανικι 
κζςθ του εκπαιδευτικοφ (ςχετ. θ αρ. 2888/12.2.99 γνωμοδότθςθ του Γραφείου Νομικοφ Συμβοφλου του 
Υ.ΡΑΛ.Κ.).    

4.  Η  ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΨΝ Μ..Δ. 

 

4.1 ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΤΠΟΧΗ ΓΙΑ Μ..Δ. 

Ωσ χρόνοσ για υπολογιςμό των μονάδων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (εννοείται και μονάδων για χρόνο 
ςυνολικισ υπθρεςίασ) υπολογίηεται και αυτόσ που πραγματοποιικθκε ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
παρακάτω λαμβάνοντασ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ Α/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ (άρκρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002):  

α) Θ αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία:  
 ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

(αρικμ. 1924/23-9-2002 απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.), 
 ςτθ Σιβιτανίδειο, ςτα Μ.Ρ.Κ. και ςτθν Ρρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ, 
 εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06 και ΡΕ07 ςτο Βρετανικό Συμβοφλιο, το Γαλλικό 

Λνςτιτοφτο και το Λνςτιτοφτο Γκαίτε. (άρ.8 παρ.17 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’) και 
 ςτα Δθμόςια Λφκεια Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Δ.Λ.Ε.Ν.) (άρκρο 16 του Ν.2743/99 – Φ.Ε.Κ. 211 

Α’). 
Για λοιπι προχπθρεςία που ζχει αναγνωριςτεί και υπολογίηεται για μονάδεσ ςυνολικοφ χρόνου 

υπθρεςίασ και δεν αναφζρεται εδϊ (για παράδειγμα ςε ΑΕΛ), δεν λαμβάνεται υπόψθ για Μ.Σ.Δ. 

β) H προχπθρεςία των μεταταχκζντων εκπαιδευτικϊν  
Οι εκπαιδευτικοί που προζρχονται από μετάταξθ από τθ Β/κμια εκπαίδευςθ ι τθν Εκκλθςιαςτικι 

Εκπαίδευςθ λαμβάνουν τισ μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ Α/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ προσ αυτι που υπθρετοφςαν μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ μετάταξισ 
τουσ (Άρκρο 16 παρ. 8  εδ. δεφτερο του Ρ.Δ. 50/96). 
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γ) Προχπθρεςία ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 22 του Ν. 
3577/2007 (ΦΕΚ 130/8-6-2007 τ.Α’). 

Για τουσ ιδιωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ που από το ςχολικό ζτοσ 2006-2007 κάνουν χριςθ των 
διατάξεων του προαναφερόμενου άρκρου, εφόςον υποβάλουν τθ ςχετικι ςφμφωνα με τθ διάταξθ 
διλωςθ, κεωρείται θ προχπθρεςία τουσ ωσ «προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο». Χριςθ τθσ διάταξθσ 
αυτισ γίνεται για μία μόνο φορά. 

   
4.2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ Μ..Δ.    

 
4.2.1. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που υπθρζτθςαν ταυτόχρονα ςε δφο ι περιςςότερα 

ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, ο υπολογιςμόσ των μονάδων κα γίνει αναλογικά 
με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε θμερϊν. Δθλαδι, κάκε εβδομάδα κα κεωρείται 5/5 και οι μονάδεσ κα 
επιμερίηονται ςτθν κάκε κζςθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ μετατρζπονται οι ϊρεσ ςε μζρεσ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ θμζρεσ 
εργαςίασ και όχι ϊρεσ. 

Στισ υπθρετιςεισ αυτζσ, όταν υπάρχει αντικειμενικι δυςκολία υπολογιςμοφ των Μ.Σ.Δ. με βάςθ 
τον πραγματικό τρόπο παράλλθλθσ υπθρζτθςθσ (μθ αναφορά ςτισ εκδοκείςεσ αποφάςεισ ςυμπλιρωςθσ 
ωραρίου ςε θμζρεσ υπθρζτθςθσ, μθ διατιρθςθ προγραμμάτων ςτα ςχολεία κ.λ.π.) θ μετατροπι ςε 
θμζρεσ εργαςίασ μπορεί να γίνει ςφμφωνα με τον τφπο: 

ϊρεσ εργαςίασ Χ 5 (θμζρ. εβδ) /εβδομαδιαίο ωράριο 

αναγράφοντασ ςτισ ϊρεσ εργαςίασ τισ ϊρεσ που αναφζρει θ απόφαςθ, ϊςτε να ζχουμε τισ θμζρεσ 
υπθρζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν με δεκαδικό υπολογιςμό αντί ακεραίου, όπωσ ςυνικωσ ζχουμε για κάκε 
ςχολικι μονάδα. 
 

Επιςθμαίνουμε πάνω ςτθν εφαρμογι του τφπου αυτοφ: 
α) Για τον όςο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο υπολογιςμοφ κα πρζπει να διατθροφνται τα 

δφο πρϊτα δεκαδικά ψθφία, ςτρογγυλοποιϊντασ, όπου είναι απαραίτθτο, με βάςθ το τρίτο δεκαδικό 
ψθφίο. 

β) Στο θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχϊριςθσ των αιτιςεων μετάκεςθσ κάκε χρονικό διάςτθμα 
υπθρζτθςθσ υπολογίηεται ςτα 5/5. Κα πρζπει, επομζνωσ, το ςφνολο των υπθρετιςεων για ζνα 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα να είναι οπωςδιποτε ςε κάκε περίπτωςθ 5/5, ϊςτε να υπάρξει 
αυτοματοποίθςθ του υπολογιςμοφ.  

π.χ.  Εκπαιδευτικόσ εργάηεται ταυτόχρονα ςε τρία ςχολεία διαφορετικϊν κατθγοριϊν, οι ϊρεσ 
απαςχόλθςθσ είναι 8, 9 και 7 και το υποχρεωτικό του ωράριο 24: 
 
Υπολογιςμόσ: 

8 Χ 5/24 = 1,67 
9 Χ 5/24 = 1,87 
7 Χ 5/24 = 1,46 

 Το ςφνολο 1,67 και 1,87 και 1,46 μασ δίνει 5 θμζρεσ υπθρζτθςθσ. 

ΠΡΟΟΧΘ. Ο τρόποσ μοριοδότθςθσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με υπθρετιςεισ ςε δφο ι 
περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ ταυτόχρονα για ςυμπλιρωςθ του ωραρίου γίνεται με τρόπο αναλογικό, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω (εφόςον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν ζχουν οργανικι κζςθ για να ανατρζξουμε 
ςτα αναφερόμενα ςτο 3.1.3 του παρόντοσ κεφαλαίου).  

Στθν περίπτωςθ που καταχωρίςτθκαν ςτο ςφςτθμα e-Datacenter υπθρετιςεισ αναπλθρωτϊν 
κακθγθτϊν (Φυςικισ Αγωγισ κ.λ.π.) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, παρακαλοφμε να γίνει διόρκωςθ 
των υπθρετιςεων με αναλογικό πάντα υπολογιςμό των Μ.Σ.Δ..  

 

4.2.2. Στθν περίπτωςθ εκπαιδευτικοφ που τθν ίδια μζρα υπθρετεί για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε 

δφο ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, για τον υπολογιςμό μονάδων ςυνκθκϊν 
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διαβίωςθσ κεωρείται ότι θ θμζρα διανφκθκε ςτο ςχολείο του οποίου θ ζδρα αντιςτοιχεί ςτισ 

περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.  
 

5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΨΡΟΜΙΘΙΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 

 

Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ανάλογα με τα ςχολεία 

ςτα οποία υπθρζτθςαν κάκε ςχολικό ζτοσ ξεχωριςτά. Πταν το ίδιο ςχολικό ζτοσ ζχουν υπθρετιςει ςε 

διαφορετικά ςχολεία ίδιασ κατθγορίασ ο χρόνοσ λογίηεται ενιαίοσ, ενϊ ςε ςχολεία διαφορετικισ 

κατθγορίασ ο χρόνοσ υπολογίηεται ξεχωριςτά για κάκε ζνα ςχολείο (οπότε και κάκε υπθρζτθςθ κα 

αναγράφεται ξεχωριςτά ςτισ υπθρετιςεισ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-Datacenter) και πάντα μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου κατά βακμίδα εκπαίδευςθσ εβδομαδιαίου ωραρίου. 

 

6. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ Μ..Δ. 

6.1. Αφετηρία υπολογιςμού των Μ..Δ. 

α) Για μετατικζμενουσ: Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν λαμβάνουν τισ Μ.Σ.Δ. τθσ νζασ 
οργανικισ κζςθσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία 
ςυνεδρίαςθσ του ΡΥΣΡΕ και τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ αυτϊν ςτισ νζεσ τουσ κζςεισ. 

β) Για νεοδιόριςτουσ: Ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ των Μονάδων υνκθκϊν Διαβίωςθσ των 
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν υπθρεςία πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 
λαμβάνεται θ 1

θ
 Σεπτεμβρίου του ζτουσ διοριςμοφ, δεδομζνου ότι το ςχολικό ζτοσ αρχίηει τθν 

θμερομθνία αυτι. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο χρόνοσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ ςτθ 
Διεφκυνςθ. 

 γ) Για τουσ μεταταχκζντεσ με τθν διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 12 παρ. 5 του ν. 
3260/2004 από 1 Σεπτεμβρίου του ζτουσ μετάταξθσ. 
 

6.2. Παραμονή ςτη διάθεςη του ΠΤΠΕ:  

6.2.1. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίκενται και δεν τοποκετοφνται οριςτικά ι προςωρινά ςε 
ςχολικι μονάδα: 

α) εάν με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ τοποκετθκοφν οριςτικά ι προςωρινά ςε ςχολικι 
μονάδα, λαμβάνουν τα μόρια τθσ ςχολικισ μονάδασ τοποκζτθςθσ από 22 Λουνίου, 

β) εάν με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ, παραμείνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ (χωρίσ 
οριςτικι ι προςωρινι τοποκζτθςθ) και καλφπτουν λειτουργικά κενά ςε ςχολεία διαφορετικϊν 
κατθγοριϊν, λαμβάνουν τισ Μ.Σ.Δ. που αντιςτοιχοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που υπθρετοφν για το 
αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα αναλογικά και 

γ) τζλοσ, εάν αποςπϊνται –χωρίσ να ζχουν τοποκετθκεί ςε ςχολικι μονάδα– από ΡΥΣΡΕ ςε 
ΡΥΣΡΕ, με αίτθςι τουσ, λαμβάνουν κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ τισ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν 
πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα ςτθ Δ/νςθ τθσ περιοχισ που μετατζκθκαν και ςτθ ςυνζχεια τισ μονάδεσ των 
ςχολείων που κα υπθρετιςουν κατά τθν απόςπαςι τουσ. 

Αυτονόθτο είναι ότι ςε περίπτωςθ που τοποκετοφνται προςωρινά, κα παίρνουν τισ Μ.Σ.Δ. τθσ 
προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ μζχρι τθν οριςτικι τουσ τοποκζτθςθ, όποτε γίνει αυτι. 

 
 6.2.2. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που διορίηονται ι μετατάςςονται και δεν τοποκετοφνται οριςτικά 
ι προςωρινά ιςχφουν τα ανωτζρω με τθν περαιτζρω διευκρίνιςθ ότι αφετθρία υπολογιςμοφ των 
μονάδων είναι θ 1 Σεπτεμβρίου και όχι θ 22 Λουνίου.  
 

6.3. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν ςτα Ειδικά Προγράμματα Εκπαίδευςθσ και 
Προετοιμαςίασ (ΕΡΕΡ) κεωρείται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςε ςχολείο και ο υπολογιςμόσ των μονάδων 
μετάκεςθσ εξαρτάται από τον τρόπο τοποκζτθςθσ του εκπαιδευτικοφ (π.χ. απόςπαςθ για ανάγκεσ 
υπθρεςίασ κλπ). 
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6.4. Στθν περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ χωρίσ υπαιτιότθτά του, λόγω αντικειμενικισ δυςκολίασ, 
δεν καλφπτει το υποχρεωτικό ωράριο, κεωρείται ότι το ζχει υπθρετιςει.  

ΘΜΕΙΩΘ Ι. Για να ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο αυτό ςτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε 
απόςπαςθ, τοποκζτθςθ ι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει οι εκπαιδευτικοί να υπθρετοφν ςτισ 
υπθρεςίεσ απόςπαςθσ, τοποκζτθςθσ ι διάκεςθσ. Εφόςον θ διάκεςθ ι απόςπαςθ είναι μερικι, οι μονάδεσ 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ υπολογίηονται αναλογικά. 
 
ΘΜΕΙΩΘ ΙΙ. Στθν περίπτωςθ των αδειϊν για να κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ και να λαμβάνονται 
τα μόρια οργανικισ πρζπει οι άδειεσ να χορθγοφνται από τθν οργανικι τουσ. Αν αυτζσ χορθγικθκαν ςτο 
χρονικό διάςτθμα τθσ απόςπαςισ τουσ ςε υπθρεςίεσ ι ςχολεία των περιπτϊςεων που δεν κεμελιϊνουν 
δικαίωμα μετάκεςθσ τότε αςφαλϊσ δεν κεμελιϊνουν δικαίωμα μετάκεςθσ και δεν παίρνουν τα μόρια τθσ 
οργανικισ τουσ. 

 

7. ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

7.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 παρ. 2γ του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24) «οι 
εκπαιδευτικοί που διορίςτθκαν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ από 20.5.2010 ζωσ 
και 31.12.2010 δικαιοφνται τα μόρια μετάκεςθσ που προβλζπονται ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 12 
του άρκρου 9 του ν. 3848/2010, που καταργείται με το πρϊτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παροφςθσ 
παραγράφου, για το χρονικό διάςτθμα ζωσ και 31.8.2013, εφόςον υπθρετιςουν κακ' όλθ τθ διάρκεια 
του ςχολικοφ ζτουσ 2012 - 2013, αδιαλείπτωσ, ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ που διορίςτθκαν ι 
μετακινθκοφν ςε άλλθ περιοχι για άςκθςθ εκπαιδευτικοφ ι διοικθτικοφ ζργου αναγκαςτικά για το 
ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ χωρίσ τθ κζλθςθ τουσ.» 

7.2. Οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τισ διπλάςιεσ μονάδεσ του αρικμοφ μονάδων 

μετάκεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου υπθρζτθςαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-13, εφόςον ςυντρζχουν 

οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) Χρόνοσ διοριςμοφ:  

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ζχουν διοριςτεί από 20.5.2010 ζωσ και 31.12.2010, δθλαδι μετά τθν 

εφαρμογι του Ν.3848/2010. 

β) υνεχισ διετισ υπθρεςία ςτθν περιοχι διοριςμοφ μζχρι τθν ζναρξθ του τρίτου ζτουσ που 

γίνεται ο διπλαςιαςμόσ των μονάδων:  

Ο διπλαςιαςμόσ των μονάδων χορθγείται, αφοφ ςυμπλθρωκεί υπθρεςία δφο ετϊν από το 

διοριςμό των εκπαιδευτικϊν ςτθν περιοχι διοριςμοφ τουσ και μάλιςτα ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ 

προςωρινισ υπθρζτθςισ τουσ ι των προςωρινϊν τοποκετιςεων τουσ ςτθν περίπτωςθ που ζχει αλλάξει θ 

πρϊτθ προςωρινι τοποκζτθςι τουσ. Υπολογίηονται δθλαδι τα διαςτιματα που υπθρετοφν οι 

εκπαιδευτικοί ςτθ ςχολικι μονάδα προςωρινισ τοποκζτθςισ τουσ κακϊσ και όςα διαςτιματα υπθρετοφν 

μεν ςε άλλθ ςχολικι μονάδα (εντόσ κατά κφριο λόγο τθσ περιοχισ μετάκεςθσ ι και εκτόσ με εφαρμογι 

του άρκρου 31 παρ. 3 του Ν.3848/2010), αλλά χωρίσ ευκφνθ τουσ (ανάγκεσ υπθρεςίασ) ςφμφωνα με τα 

παραπάνω αναφερόμενα ςτθν παρ. 3.1.3. του κεφαλαίου Δ’ του Δεφτερου Μζρουσ τθσ παροφςθσ 

εγκυκλίου. 

γ) Τπθρζτθςθ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013  ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ κζςθσ:  

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διετίασ (κατά τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ προχπόκεςθ) 

διπλαςιάηεται θ μοριοδότθςθ εφόςον οι εκπαιδευτικοί υπθρετοφν ςτθν οργανικι τουσ κζςθ (ςθμ.: θ 

οριςτικι οργανικι κζςθ -αφοφ μετά τθ διετία πρζπει να τοποκετοφνται οριςτικά- ι ζςτω θ προςωρινι 

οργανικι κζςθ εάν δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν οριςτικά) κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ 

ζτουσ 2012 - 2013, αδιαλείπτωσ, ςε αυτιν. 
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δ) Τπθρζτθςθ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 ςε κζςθ για ανάγκεσ υπθρεςίασ:  

Το διπλαςιαςμό των μορίων δικαιοφνται και όςοι υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ 

που διορίςτθκαν ι μετακινικθκαν ςε άλλθ περιοχι για άςκθςθ εκπαιδευτικοφ ι διοικθτικοφ ζργου 

αναγκαςτικά για το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ χωρίσ τθ κζλθςθ τουσ. 

 
ε) Θλεκτρονικι καταχϊριςθ υπθρετιςεων με διπλαςιαςμό μοριοδότθςθσ: 
Για τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των προθγοφμενων υπθρετιςεων που διπλαςιάηονται οι ΜΣΔ οι 

Διευκφνςεισ πρζπει να λάβουν υπόψθ τα ακόλουκα: 
1) Θ υπθρζτθςθ ι οι υπθρετιςεισ των οποίων κα διπλαςιάηονται οι ΜΣΔ κα αναγράφονται ςτθν 

καρτζλα των υπθρετιςεων του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-Datacenter ωσ χωριςτζσ υπθρετιςεισ για το 
διάςτθμα που διπλαςιάηονται οι μονάδεσ (εννοείται ότι κα χωριςτεί επιπλζον θ υπθρζτθςθ που 
περιλαμβάνει το διάςτθμα αλλαγισ των περιοχϊν μετάκεςθσ: παλαιζσ περιοχζσ ζωσ 4-12-2012 και νζεσ 
περιοχζσ από 5-12-2012). 

2) Διπλαςιαςμόσ επιτρζπεται μόνο για υπθρετιςεισ από 1-9-2012 ζωσ και 31-8-2013. 
3) Ο χρόνοσ διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν που δικαιοφνται τθν εν λόγω μοριοδότθςθ πρζπει να 

είναι από 20.5.2010 ζωσ και 31.12.2010 και να ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν από το 
διοριςμό τουσ ι τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν περίπτωςθ που διορίςτθκαν μετά και τθν 1-10-2010.  

Εάν ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ (1,2,3) τότε ςτο ςφςτθμα εμφανίηεται πεδίο κειμζνου 
αιτιολόγθςθσ του διπλαςιαςμοφ (αναφζρεται ωσ «Απόφαςθ ςχετικι με τον διπλαςιαςμό μορίων») και 
αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ (αναφζρεται ωσ «Διπλαςιαςμόσ μορίων») για επιβεβαίωςθ του δικαιϊματοσ 
διπλάςιων ΜΣΔ, ϊςτε να γίνει θ αυτόματθ μοριοδότθςθ. 

Στο πεδίο αιτιολόγθςθσ κα αναγράφονται τα ακόλουκα: 
 Εάν ςυντρζχει θ περίπτωςθ 7.2 γ, αναγράφεται «ΤΠΘΡΕΣΘΘ ΟΡΓΑΝΙΚΘ» ι «ΤΠΘΡΕΣΘΘ 

ΠΡΟΩΡΙΝΘ» και αναφζρεται θ απόφαςθ τοποκζτθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ που κατζχει 
και υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ και 

 εάν ςυντρζχει θ περίπτωςθ 7.2. δ αναγράφεται «ΤΠΘΡΕΣΘΘ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕ ΤΠΘΡΕΙΑ» και 
αναφζρεται θ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου για τθ μετακίνθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

 

ΠΡΟΟΧΘ! Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο ότι με ευκφνθ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ κα 

πρζπει οι προθγοφμενεσ αποφάςεισ να αποςταλοφν ςτο αρμόδιο Σμιμα τθσ Κ.Τ. του Τ.ΠΑΙ.Θ., άλλωσ ο 

διπλαςιαςμόσ κα ακυρϊνεται. Αιτιςεισ μετάκεςθσ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. που ζχουν αποςταλεί ςτθν Κ.Τ. 

για ζλεγχο ωσ προσ τον διπλαςιαςμό δεν κα αποςτζλλονται εκ νζου. 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗΟΤΜΕ ΟΣΙ: 

(1) Εάν το ΦΕΚ διοριςμοφ είναι από τθν 1θ Οκτωβρίου ο χρόνοσ ξεκινά από τθν θμερομθνία 

ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 

(2) Αυτονόθτο είναι ότι το ίδιο ακολουκείται και ςτισ περιπτϊςεισ αναβολισ ορκωμοςίασ πζραν 

του Οκτωβρίου για όςουσ ζχουν ΦΕΚ διοριςμοφ τον Αφγουςτο ι Σεπτζμβριο. 

(3)  Εάν οι εκπαιδευτικοί αποςπϊνται με δικι τουσ ευκφνθ/αίτθςθ είτε εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ 

είτε εκτόσ ο χρόνοσ τθσ απόςπαςθσ δεν προςμετράται ςτθ διετία. Αντίκετα, εάν αποςπϊνται 

ι διατίκενται για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, εντόσ ι εκτόσ ΡΥΣΡΕ (Ν.3848/2010), θ υπθρεςία 

αυτι δφναται να προςμετρθκεί. Στθν περίπτωςθ που μετακινθκεί κάποιοσ για τισ ανάγκεσ τθσ 

υπθρεςίασ παρακαλοφμε να διαςφαλιςτεί το ότι ςτθ κζςθ του δεν τοποκετικθκε άλλοσ 

(πρβλ: «δε νοείται μετακίνθςθ εκπαιδευτικοφ για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, όταν δθμιουργείται 

κενό ςτθ κζςθ που υπθρετεί, για τθν κάλυψθ τθσ οποίασ κλθκεί να τοποκετθκεί άλλοσ 

εκπαιδευτικόσ» αρικμ. 105756/Δ1/13-9-2012 εγκφκλιόσ μασ). 

(4) Σχετικά με το είδοσ των αδειϊν που λαμβάνονται υπόψθ ακολουκοφνται τα αναφερόμενα 

ςτθν περ. ςτ τθσ παρ. 2.2. του κεφαλαίου Α’ του δεφτερου μζρουσ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου. 
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ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΕΕΕ ’’’    

ΕΕΕ ΝΝΝ ΣΣΣ ΟΟΟ ΠΠΠ ΙΙΙ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣΑΑΑ    
 

α. Νομικό πλαίςιο 

Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 9 του Ρ.Δ. 50/96 «Μονάδεσ μετάκεςθσ για εντοπιότθτα 
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, όταν ηθτοφν μετάκεςθ από μία 
περιοχι ςε άλλθ περιοχι, εφόςον είναι δθμότεσ Διμου ι Κοινότθτασ τθσ περιοχισ από διετίασ 
τουλάχιςτον μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ. Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για 
εντοπιότθτα υπολογίηονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ μζςα ςτθν ίδια 
περιοχι, εφόςον είναι δθμότεσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ όπου λειτουργοφν τα ςχολεία ςτα οποία 
επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν. (…) Θ εντοπιότθτα αποδεικνφεται από βεβαίωςθ του 
οικείου προζδρου κοινότθτασ ι δθμάρχου από τθν οποία να προκφπτει ότι ο εκπαιδευτικόσ είναι δθμότθσ 
του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ από διετίασ.» 

Με τθν παρ. 5 του άρκρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Αϋ) οι μονάδεσ μετάκεςθσ για 
εντοπιότθτα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996, ορίηονται ςε 
τζςςερισ. 

Θ μοριοδότθςθ τθσ εντοπιότθτασ ςτισ μετακζςεισ και τοποκετιςεισ από το ςχολικό ζτοσ 2012-
2013, πραγματοποιείται με βάςθ τουσ διευρυμζνουσ διμουσ των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-
6-2010 Τ.Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

β. Διευκρινίςεισ 

1. Θ μόνιμθ διαμονι του εκπαιδευτικοφ ς' ζναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογιςμό των μονάδων 
εντοπιότθτασ, αλλά ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι δθμότθσ από διετίασ του διμου τθσ περιοχισ 
ςτθν οποία ηθτείται μετάκεςθ. 

2. Θ βεβαίωςθ του δθμάρχου πρζπει να είναι πρόςφατθ και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο 
εκπαιδευτικόσ είναι δθμότθσ του διμουσ.  

3. Μονάδεσ μετάκεςθσ για εντοπιότθτα υπολογίηονται επίςθσ και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο 
ενδιαφερόμενοσ διετζλεςε ακροιςτικά για δφο χρόνια δθμότθσ διαφόρων διμων ι κοινοτιτων 
τθσ περιοχισ ςτθν οποία ηθτείται θ μετάκεςθ. Δεν είναι δθλαδι απαραίτθτο θ διετία να 
ςυμπλθρϊνεται ςτον ίδιο διμο ι κοινότθτα. Ο ακροιςτικόσ αυτόσ υπολογιςμόσ του χρόνου δε 
νοείται για τισ μετακζςεισ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ, διότι ςτθν περίπτωςθ αυτι 
θ εντοπιότθτα ςυνδζεται με το διμο ι τθν κοινότθτα όπου λειτουργοφν τα ςχολεία ςτα οποία 
ηθτοφν να μετατεκοφν οι εκπαιδευτικοί, οπότε κα ςυντρζχει το ςτοιχείο τθσ εγγραφισ τα δφο 
τελευταία χρόνια ςτο ςυγκεκριμζνο διμο ι κοινότθτα. 

4. Σε περίπτωςθ αναμεταδθμότευςθσ, για να χορθγθκοφν μονάδεσ εντοπιότθτασ, πρζπει μετά τθν 
αναμεταδθμότευςθ να διανυκεί ςτον τελευταίο διμο ι κοινότθτα ο νόμιμοσ  χρόνοσ τθσ διετίασ. 
Δεν μπορεί δθλαδι να ςυνυπολογιςτεί ο χρόνοσ που ο εκπαιδευτικόσ  ιταν κατά το παρελκόν 
δθμότθσ του Διμου ι τθσ κοινότθτασ από τθν οποία διεγράφθ και πάλι επζςτρεψε κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ (αρ. 244/1989 γνωμοδότθςθ Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΡΕΡΚ). 

5. Κατά τισ μετακζςεισ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ και κατά τισ τοποκετιςεισ των 
εκπαιδευτικϊν θ εντοπιότθτα δε «μεταφζρεται» όταν ςτθν περιοχι του διμου ι κοινότθτασ τθσ 
οποίασ ο εκπαιδευτικόσ είναι δθμότθσ, δε λειτουργεί ςχολείο.  
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ΚΚΚ ΕΕΕ ΥΥΥΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ     ΣΣΣ ’’’    
ΗΗΗ    ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΠΠΠ ΡΡΡ ΟΟΟ ΣΣΣ ΙΙΙ ΜΜΜΗΗΗ  ΗΗΗ  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 15 παρ. 10 του Ρ.Δ. 50/96 «Οι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν μετάκεςθ από 
περιοχι ςε περιοχι λαμβάνουν για τθν περιοχι τθσ πρϊτθσ προτίμθςισ τουσ δφο (2) μονάδεσ 
μετάκεςθσ». 

   

ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΑΑΑ’’’   

ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΘΘΘΕΕΕΕΕΕΙΙΙ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΧΧΧΘΘΘ    ΕΕΕ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΧΧΧΘΘΘ    

Λςχφουν όςα αναφζρονται ςτα προθγοφμενα κεφάλαια τθσ εγκυκλίου αυτισ.   

 

ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ’’’   

ΑΑΑΜΜΜΟΟΟΙΙΙΒΒΒΑΑΑΙΙΙΕΕΕ    ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΘΘΘΕΕΕΕΕΕΙΙΙ    

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για αμοιβαία μετάκεςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί εφόςον 
ςυντρζχουν οι παρακάτω προχποκζςεισ του άρκρου 10 του Ρ.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπωσ τροποποιικθκε 
από το άρκρο 9 του Ρ.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α

’
). 

α) Να ανικουν ςτον ίδιο κλάδο και να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει 25ετι πραγματικι υπθρεςία κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 
94Α

’
), μζχρι 31 Αυγοφςτου 2014. 

β) Θ διαφορά τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ τουσ να μθν υπερβαίνει κατά τθν 31θ 
Αυγοφςτου του ζτουσ 2014 τα δζκα (10) ζτθ.  

γ) Να ζχουν ςυμπλθρϊςει δφο χρόνια υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 
διοριςμοφ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ωσ εκπαιδευτικοί μζχρι 31-8-2015, εκ των οποίων τον 
ζνα χρόνο ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. 

 
2. Δεν δικαιοφνται αμοιβαίασ μετάκεςθσ οι χαρακτθριηόμενοι ωσ υπεράρικμοι (άρκρο 10 παρ. 4 

του Ρ.Δ. 50/96 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 9 παρ. 2 του 100/97) κακϊσ και όςοι δεν υπθρετοφν 
οργανικά ςε ςχολικι μονάδα. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίκενται αμοιβαία ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ για 
ςχολεία των περιοχϊν μετάκεςθσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ από τθν οποία προιλκαν, εφόςον από 
τθν θμερομθνία τθσ μετάκεςισ τουσ αυτισ και μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ που πραγματοποιοφνται οι 
μετακζςεισ υπθρετιςουν για μια τριετία εκτόσ τθσ περιοχισ από ςχολείο τθσ οποίασ μετατζκθκαν. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάκεςθ υποβάλλουν τισ ςχετικζσ αιτιςεισ ςτθν οικεία 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 
94Α’). 

5. Οι Διευκυντζσ, αφοφ διαπιςτϊςουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για 
αμοιβαία μετάκεςθ και ελζγξουν τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν, υποβάλλουν ςτο 
ΚΥΣΡΕ, δια τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Τμιμα Γϋ του Υ.ΡΑΛ.Κ., μαηί με τισ 
αιτιςεισ, βεβαίωςθ (ενςωματωμζνθ ςτο ςχετικό ζντυπο αίτθςθσ) όπου κα δθλϊνεται ο χρόνοσ 
πραγματικισ υπθρεςίασ  των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν τθσ Διεφκυνςισ τουσ κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’) και το 
Ρ.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Αϋ), το ΦΕΚ διοριςμοφ τουσ, αν ζχουν υπθρετιςει ζνα ζτοσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ, ςε 
ποια ςχολικι μονάδα υπθρετοφν οργανικά, αν βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΡΕ κακϊσ και αν ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ υπεράρικμοι. 
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ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    ΓΓΓ’’’    

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΕΕΕ    ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕ    ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΘΘΘΕΕΕΗΗΗ 
 

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανικοντεσ ςε μία από τισ 
κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 του Ρ.Δ. 50/96, ςτο άρκρο 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, άρκρο 
17 του Ν.3402/2005 και ςτο άρκρο 6 του Ν. 3454/2006 και ςτο άρκρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24). 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘ: Θ προτεραιότθτα για τισ μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 13 ιςχφει μόνο για τισ μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ και όχι 
για τισ μετακζςεισ και τισ τοποκετιςεισ  εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ (άρκρο 30 παρ. 3 του ν. 3848/2010). 

 

2. Μαηί με τθν αίτθςθ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
δικαιολογθτικά, δθλαδι: 

α) Βεβαίωςθ του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) ςτθν οποία εκτίκεται και το ιςτορικό 
τθσ αςκζνειασ (εφόςον θ μετάκεςθ ηθτείται για λόγουσ υγείασ). Σχετικά με τθ βεβαίωςθ αυτι, θ οποία 
προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’), διευκρινίηουμε τα 
εξισ: 

 Πςεσ βεβαιϊςεισ τθσ Β/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ βρίςκονται ςε ιςχφ κα γίνονται δεκτζσ.  

 Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ του ΚΕ.Ρ.Α. (μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ 
υποβολισ αιτιςεων μετάκεςθσ ςτισ 30-11-2014), κα υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/86 ότι κα προςκομιςτεί θ βεβαίωςθ, μόλισ εκδοκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία και πάντωσ 
πριν τθν εξζταςθ των αιτιςεων αυτϊν από το αρμόδιο Συμβοφλιο (ΚΥΣΡΕ). 

Σθμειϊνουμε ότι δε κα λαμβάνονται υπόψθ λοιπζσ βεβαιϊςεισ προβλθμάτων υγείασ. 
β) Βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ και βεβαίωςθ του οικείου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ. 
γ) Βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ 

και πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδασ,  για τθν απόδειξθ τθσ 
πολυτεκνίασ.  

3. Για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ ςτισ περιπτϊςεισ των ειδικϊν κατθγοριϊν δεν 
απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ενόσ ζτουσ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ, πραγματοποιοφνται δε κατά 
προτεραιότθτα των άλλων μετακζςεων και οι υποψιφιοι ςυγκρίνονται μόνο μεταξφ τουσ. 

 

ΘΜΕΙΩΘ: Το πεδίο τθσ ειδικισ κατθγορίασ ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον ο εκπαιδευτικόσ 
ανικει ςε μια από τισ ειδικζσ κατθγορίεσ του άρκρου 13 του Ρ.Δ. 50/96, άρκρ. 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, 
άρκρ. 17 του Ν.3402/2005, άρκρο. 6 του Ν. 3454/2006 και του άρκρου 52 του Ν.4115/2013 ςε 
ςυνδυαςμό με το πεδίο «Ρεριγραφι Ειδικισ Κατθγορίασ ςτο οποία κα περιγράφεται θ ειδικι κατθγορία 
(π.χ. 4 παιδιά - ιςτορικό αςκζνειασ κλπ.).  

Αν υπάρχουν ςυμπλθρωμζνα τα πεδία αυτά απ’ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ χειρόγραφεσ αιτιςεισ 
τουσ ακόμα κι αν δεν ανικουν ςε ειδικι κατθγορία κα καταχωρίηονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα κανονικά 
ωσ ειδικι κατθγορία -για να μθν υπάρχει αςυμφωνία μ30εταξφ χειρόγραφθσ και θλεκτρονικισ αίτθςθσ- 
αλλά κα διαβιβάηονται ςτθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, όπωσ 
αναφζρεται ςτθ ςελ. 4 τθσ παροφςασ Εγκυκλίου, ϊςτε να εξεταςτοφν από το ΚΥΣΡΕ 

   

ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    ΔΔΔ’’’    

ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑΘΘΘΕΕΕΕΕΕΙΙΙ    ΕΕΕ    ΦΦΦΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΣΣΣΙΙΙΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΤΤΤΗΗΗ    

   
Θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ μετάκεςθσ ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπ/ςθσ ρυκμίηονται 

από τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Βϋ 25-10-2004) Υπουργικισ Απόφαςθσ ωσ 
ακολοφκωσ: 
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1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ    ζχουν οι 
εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν ζνα (1) ζτοσ υπθρεςίασ ςτθν κατεχόμενθ οργανικι κζςθ, μζχρι 31 
Αυγοφςτου του 2014. Κατά τισ μετακζςεισ προτιμοφνται όςοι ζχουν επιπλζον τα παρακάτω προςόντα 
κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

α) Επαρκι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ από τθν οποία προζρχεται το μεγαλφτερο 
ποςοςτό των μακθτϊν οι οποίοι φοιτοφν ςτα ςχολεία αυτά. Ειδικά για τθν μετάκεςθ εκπαιδευτικϊν ςε 
ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, ςτα οποία φοιτοφν κατά πλειοψθφία Τςιγγάνοι μακθτζσ, δεν 
απαιτείται γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ. 

β) Ειδίκευςθ ςε κζματα διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ ι ξζνθσ γλϊςςασ. 
γ) Μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε κζματα Διαπολιτιςμικισ Αγωγισ. 
δ) Μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε επιςτιμεσ τθσ αγωγισ. 
ε) Μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο αντικείμενο διδαςκαλίασ τουσ. 
ςτ) Διδακτικι εμπειρία ςε Σχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. 
η) Διδακτικι εμπειρία ςε Τάξεισ Υποδοχισ ι Φροντιςτθριακά Τμιματα. 
θ) Επαρκι γνϊςθ μιασ διεκνοφσ γλϊςςασ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). 
κ) Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςε κζματα Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ που πραγματοποιικθκαν από φορείσ του ΥΡΑΛΚΡΑ ι ςυνεργαηόμενουσ με αυτό φορείσ. 

 
2. Ο Διευκυντισ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγονται τα ςχολεία, εκδίδει 

προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων και όςων πρόκειται να κενωκοφν μζχρι τθ λιξθ του 
ςχολικοφ ζτουσ. 

Στθν προκιρυξθ αυτι εκτόσ από τισ κενζσ κζςεισ, ορίηονται τα απαραίτθτα προςόντα και 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά απόδειξθσ αυτϊν και τάςςεται προκεςμία το αργότερο μζχρι 23 Μαΐου για 
τθν υποβολι των αιτιςεων ςτθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ-Τμιμα Γϋ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.  

Θ προκιρυξθ κοινοποιείται ςε όλα τα δθμόςια ςχολεία μζςω των οικείων Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ 
προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι εκπαιδευτικοί και να υποβάλουν, όςοι ενδιαφζρονται, αίτθςθ 
μετάκεςθσ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 
3. Το Κεντρικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, ςτο οποίο διαβιβάηονται οι αιτιςεισ, ςυνεδριάηει και 

αποφαςίηει για τισ μετακζςεισ ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ πριν από τισ μετακζςεισ από 
περιοχι ςε περιοχι. 

 
4. Οι μετατικζμενοι ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 

μετάκεςθσ, για άλλα ςχολεία τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ, μετά τθν ςυμπλιρωςθ διετοφσ 
υπθρεςίασ ςε αυτά. 

Αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν, που μετατίκενται ςτα ςχολεία αυτά, και για άλλεσ κατθγορίεσ 
μετακζςεων δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

1. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να μετατεκοφν από Διαπολιτιςμικό ςχολείο ςε λοιπά ςχολεία 
τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ υποβάλλουν τθ ςχετικι αίτθςθ, δθλαδι αίτθςθ μετάκεςθσ από 
περιοχι ςε περιοχι, μζςω τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ςτο Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε., μετά τθ ςυμπλιρωςθ διετοφσ 
υπθρεςίασ ςε αυτό, ςφμφωνα με τα ωσ άνω αναφερόμενα. 

2. Επιςθμαίνουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να μθν περιλαμβάνουν ςτισ προτιμιςεισ τουσ 
Διαπολιτιςμικά ςχολεία ςτα οποία δεν ζχουν προκθρυχκεί κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςτον κλάδο 
τουσ.  

3. Οι Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ δεν κα πρζπει να παραλαμβάνουν δικαιολογθτικά 
που δεν κρίνονται απαραίτθτα για τθ διαμόρφωςθ κρίςθσ για τουσ υπό μετάκεςθ εκπαιδευτικοφσ. 
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ΚΚΚΕΕΕΥΥΥΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    ΕΕΕ΄́́   

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ    –––    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΕΕΕΙΙΙ    ---ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΤΤΤΚΚΚΡΡΡΙΙΙΝΝΝΙΙΙΕΕΕΙΙΙ    

   
1. Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του Ν. 2690/99, το δελτίο ταυτότθτασ αποτελεί πλιρθ 

απόδειξθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ς’ αυτι και ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 8 του 
ίδιου νόμου τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ που τυχόν ζχουν μεταβλθκεί δθλϊνονται με υπεφκυνθ 
διλωςθ.    

2. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 καταργικθκε θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων 
ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ 
φορείσ που υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ και πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται να αποδζχεται 
τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. Επομζνωσ, όπου αναφζρεται ςτισ 
εγκυκλίουσ ότι απαιτείται υποβολι εγγράφων, πρζπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωςτα 
φωτοαντίγραφα αυτϊν. Επιςθμαίνουμε τθν υποχρζωςθ των Διευκφνςεων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ίδιεσ διατάξεισ, για τθ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) επί του ςυνόλου των φωτοαντιγράφων που κα κατατεκοφν.  
 

3. Οι Συντονιςτζσ του Εξωτερικοφ οφείλουν να ςτείλουν τισ αιτιςεισ μετάκεςθσ κακϊσ και τισ δθλϊςεισ 
τοποκζτθςθσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν το ςυντομότερο δυνατό ςτισ Δ/νςεισ Α/κμιασ 
Εκπ/ςθσ ςτισ οποίεσ υπθρετοφςαν οργανικά πριν από τθν απόςπαςι τουσ, αφοφ προθγουμζνωσ τισ 
πρωτοκολλιςουν.   

4. Αιτιςεισ κεραπείασ (ενςτάςεισ) κα εξεταςκοφν μόνον εφόςον αυτζσ υποβλθκοφν ςτθν υπθρεςία 
μασ εντόσ 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ των μετακζςεων.   

 

ΠΡΟΟΧΘ. Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ και ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ ςωςτι 
ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων μετάκεςθσ και τον λεπτομερι ζλεγχο τθσ αίτθςθσ μετά τθν καταχϊριςι 
τθσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, επειδι δεν κα προωκοφνται ςτο ΚΥΣΡΕ αιτιςεισ κεραπείασ 
(ενςτάςεισ) για λάκθ ςτθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ μετάκεςισ του ι τθν λανκαςμζνθ καταχϊριςι 
τθσ, κακϊσ οι αιτοφντεσ μετάκεςθ αφενόσ μεν οφείλουν να ενθμερϊνονται για τισ μονάδεσ 
μετάκεςθσ (μόρια) που ςυγκεντρϊνουν, κατά κριτιριο και ςτο ςφνολό τουσ, από τουσ πίνακεσ που 
αναρτϊνται ςτισ Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ (άρκρο 12 παρ. 4 του ΡΔ 50/96) και αφετζρου να 
υπογράφουν και να λαμβάνουν αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςισ τουσ.  

   
5. Το πεδίο τθσ «ςυνεξζταςθσ» ςυμπλθρϊνεται μόνο αν και οι δφο ςφηυγοι είναι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ και υποβάλουν αίτθςθ μετάκεςθσ και οι δφο. Σε περίπτωςθ που ο ζνασ από τουσ δφο 
ςυηφγουσ δεν ςυγκεντρϊνει τον απαιτοφμενο αρικμό μονάδων για το νομό που επικυμεί να 
μετατεκεί δεν μετατίκεται οφτε ο άλλοσ.   

6. Τα πεδία που αναφζρονται ςτθν «εντοπιότθτα» και τθν «εργαςία ςυηφγου», ςυμπλθρϊνονται μόνο 
εφόςον ηθτοφν να μετατεκοφν ςτθν περιοχι που ζχουν εντοπιότθτα ι ςυνυπθρζτθςθ (εργαςία 
ςυηφγου) και δικαιοφνται ανάλογα μόρια.   

7. Οι κζςεισ των δαςκάλων - νθπιαγωγϊν ςτα ολοιμερα Δθμ. Σχολεία - Νθπιαγωγεία είναι ενιαίεσ, 
χωρίσ να γίνεται διάκριςθ ςε κζςεισ για πρωινό ι απογευματινό ωράριο ι για κλαςικό ι ολοιμερο 
πρόγραμμα. Κατά ςυνζπεια, οι μετακζςεισ-τοποκετιςεισ ςτα Δθμ. Σχολεία- Νθπιαγωγεία εντόσ του 
ΡΥΣΡΕ κα αναφζρονται ςτθ ςχολικι μονάδα και όχι ςε ςυγκεκριμζνα τμιματά τθσ. Το ίδιο ιςχφει και 
για τισ κζςεισ των Τάξεων Υποδοχισ και των Ρροπαραςκευαςτικϊν Τμθμάτων Τςιγγανοπαίδων.   

8. Θ προχπθρεςία που υπολογίηεται μόνο για χρόνο ςυνολικισ υπθρεςίασ καταχωρίηεται ςτο ςφςτθμα 
του e-Datacenter ςτθν καρτζλα «ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ/ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ/ ΑΝΑΓΝΩΛΣΜΕΝΘ ΡΟΫΡΘΕΣΛΑ». 
Θ υπθρεςία που υπολογίηεται και για μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ καταχωρίηεται ςτθν καρτζλα 
«ΥΡΘΕΤΘΣΕΛΣ».   
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9. Σε περίπτωςθ πολλαπλϊν αποςπάςεων μζχρι τθν τελικι τοποκζτθςθ, εάν οι εκπαιδευτικοί 
κατοχυρϊνουν διάςτθμα μεγαλφτερο ι ίςο των δεκαπζντε θμερϊν ςε κάποια ςχολικι μονάδα, κα 
λάβουν τα μόρια αυτισ. Σε περίπτωςθ που δεν ςυμβαίνει αυτό, κα λάβουν τα μόρια τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςτθν οποία τοποκετικθκαν τελευταία.   

10. Εάν δεν υπάρχει ανάλθψθ υπθρεςίασ και υπάρχει μόνο θ απόφαςθ απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ, τότε 
κα λάβουν τα μόρια από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ.   

   

11. Σφμφωνα με το άρκρο 4Α του Ν.4283/2014 «Από το ςχολικό ζτοσ 2014−2015 ο χρόνοσ πραγματικισ 
εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ μόνιμων εκπαιδευτικϊν που διανφεται ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, οι 
οποίεσ κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ανικουν ςτισ κατθγορίεσ μοριοδότθςθσ Κϋ και Λϋ για τθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ΛΑϋ και ΛΒϋ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςτθν Ακωνιάδα 
Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία και ςτθν Ρατμιάδα Εκκλθςιαςτικι Σχολι, που αναφζρονται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 16 του π.δ. 50/1996 (Αϋ 45), υπολογίηεται ςτο διπλάςιο για τον προςδιοριςμό των μονάδων 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, εφόςον ζχει διαρκζςει τουλάχιςτον δφο (2) διδακτικά ζτθ.   

   

12. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τοποκετθκεί με πενταετι κθτεία ςτα Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία 
κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μετατίκενται (παρ. 6, άρκρο 48, Ν.3966/2011). 

 

 

   

 
Μετακζςεισ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ  

και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.), Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ 
Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) και ςε Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
 

 

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), ςφμφωνα με το άρκρο 20 & 1.3, 1.4 και 21 παρ. 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 
199Α/02-10-2008) όπωσ ιςχφουν μετά τισ τροποποιιςεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 47 του 
ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α), ζχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλθροφν τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα 
κριτιρια: 

α) είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτθν ΕΑΕ, ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι ςτθν Ειδικι Φυςικι 
Αγωγι (για τον κλάδο ΡΕ11) 

β) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ, ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι ςτθν Ειδικι 
Φυςικι Αγωγι (για τον κλάδο ΡΕ11) 

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετοφσ μετεκπαίδευςθσ ςτθν ΕΑΕ ςτα Διδαςκαλεία τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου 
και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ 

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ ΕΑΕ, δθλαδι Ρτυχίου Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων των 
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ με 
αντικείμενο τθν ειδικι προςχολικι αγωγι ι Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ 
Νθπιαγωγϊν και Ρτυχίου Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ ι 
Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ Δαςκάλων ι Τμθμάτων Εκπαιδευτικισ και 
Κοινωνικισ Ρολιτικισ με κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία. Επιπλζον ςτθ κατθγορία αυτι 
περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ 
αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίου τθσ αλλοδαπισ με κφρια ειδικότθτα τθν «ΕΑΕ» ι τθν «Ειδικι Φυςικι 
Αγωγι» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι-Κεραπευτικι Γυμναςτικι» ι τθν «Ρροςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι» 
ι τθν «Ρροςαρμοςμζνθ Κινθτικι Αγωγι» ι τθν «Άςκθςθ ςε χρόνιεσ πακιςεισ και Αναπθρία» 

ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμθ αναπθρία τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) 
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ςτ) είναι εκπαιδευτικοί γονείσ παιδιϊν με αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω, φςτερα 
από ςχετικι πιςτοποίθςθ των αρμόδιων διαγνωςτικϊν υπθρεςιϊν 

η) είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ  επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου ετιςιασ επιμόρφωςθσ - 
εξειδίκευςθσ ςτθν ΕΑΕ από Ρανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται 
από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ 
τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν και ζχουν προχπθρεςία τριϊν διδακτικϊν ετϊν ςε δομζσ ΕΑΕ και 
ςτα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετιςιασ διάρκειασ ςτθν ΕΑΕ, που ζχουν υλοποιθκεί μζχρι το 2008, από 
Ρανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Ραιδείασ, 
Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμα με τα ανωτζρω ςεμινάρια 
τετρακοςίων (400) ωρϊν 

θ) διακζτουν αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία τριϊν διδακτικϊν ετϊν ςε δομζσ ΕΑΕ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δικαίωμα μετάκεςθσ ζχουν μόνο οι εξισ ειδικότθτεσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 12 παρ. 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α/02-10-2008).  
 
Στθν περίπτωςθ (θ) θ κθτεία των εκπαιδευτικϊν ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με οποιαδιποτε ςχζςθ (οργανικι κζςθ ι 
απόςπαςθ), λογίηεται και προςμετράται ωσ εκπαιδευτικι υπθρεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του 
Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ. Α’).. 
 

 
Οι μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν οι οποίοι κατζχουν τα παραπάνω κριτιρια, γίνονται 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 28  παρ. 2α του    
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013).  
 

 

 
Σε εφαρμογι  τθσ Υπουργ. Απόφαςθσ 29589/Γ6/09-04-2012 ( ΦΕΚ 1067/τ.Βϋ/2012) «Κατανομι 

οργανικϊν κζςεων Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. και Δ.Ε. ςτα Εργαςτιρια Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», θ διαδικαςία των μετακζςεων ςτο κομμάτι που γίνεται 
αναφορά ςτα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., αφορά αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ 70 με 
προςόντα ςτθν Ειδικι Αγωγι.  
 

 

Επί όλων των ανωτζρω διευκρινίηεται ότι: 

Α. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανικοντεσ ςε μία από τισ 
κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 του Ρ.Δ. 50/96, ςτο άρκρο 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, άρκρο 
17 του Ν.3402/2005 και ςτο άρκρο 6 του Ν. 3454/2006. 

Εξομοιϊνονται με τουσ πολφτεκνουσ εκπαιδευτικοφσ, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείσ δφο (2) 
ανάπθρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και κατά ςυνζπεια, κα ζχουν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ με 
τουσ πολφτεκνουσ ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν. 4115/2013  

B. Μαηί με τθν αίτθςθ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
δικαιολογθτικά, δθλαδι: 

Βεβαίωςθ του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) ςτθν οποία εκτίκεται και το ιςτορικό τθσ 
αςκζνειασ (εφόςον θ μετάκεςθ ηθτείται για λόγουσ υγείασ). Σχετικά με τθ βεβαίωςθ αυτι, θ οποία 
προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’), μετά τθν 
κατάργθςθ με το ίδιο άρκρο και νόμο τθσ προβλεπόμενθσ ωσ τϊρα βεβαίωςθσ Β/κμιασ Υγειονομικισ 
Επιτροπισ, διευκρινίηουμε τα εξισ: 

 Πςεσ βεβαιϊςεισ τθσ Β/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ ιςχφουν ακόμα κα γίνονται δεκτζσ. 

 Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ του ΚΕ.Ρ.Α. (μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ 
υποβολισ αιτιςεων μετάκεςθσ ςτισ 02-05-14), κα υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 
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ότι κα προςκομιςτεί θ βεβαίωςθ μόλισ εκδοκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία και πάντωσ πριν τθν 
εξζταςθ των αιτιςεων αυτϊν από τα αρμόδια Υπθρεςιακά Συμβοφλια κατά περίπτωςθ.  

 Για τισ περιπτϊςεισ (ε) και (ςτ), του άρκρου 21 του ν.3699/2008 που οι υποψιφιοι υποβάλλουν 
βεβαίωςθ του Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΡΑ.) ιςχφουν τα ανωτζρω και ςτθν 
περίπτωςθ (ε) το ΚΕ.Ρ.Α. πρζπει να βεβαιϊνει ότι οι ζχοντεσ μόνιμθ αναπθρία ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) κρίνονται πρϊτον ικανοί για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ ωσ εκπαιδευτικοί και δεφτερον ότι θ αναπθρία αυτι δεν οφείλεται ςε κζματα 
ψυχικισ υγείασ. 

Σθμειϊνουμε ότι δε κα λαμβάνονται υπόψθ λοιπζσ βεβαιϊςεισ προβλθμάτων υγείασ. 
 
 

Γ. Ρλζον όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τισ  
διατάξεισ δικαιολογθτικά δθλαδι:    

 
α) Βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ και βεβαίωςθ φοίτθςθσ τζκνου από το οικείο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. 
β) Βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ και 

πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδασ, για τθν απόδειξθ τθσ πολυτεκνίασ. 
 

Δ. Για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ ςτισ περιπτϊςεισ των ειδικϊν κατθγοριϊν δεν απαιτείται 
θ ςυμπλιρωςθ ενόσ ζτουσ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ, πραγματοποιοφνται δε κατά 
προτεραιότθτα των άλλων μετακζςεων και οι υποψιφιοι ςυγκρίνονται μόνο μεταξφ τουσ. 

 
ΘΜΕΙΩΘ: Το πεδίο τθσ ειδικισ κατθγορίασ ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον ο εκπαιδευτικόσ ανικει 

ςε μια από τισ ειδικζσ κατθγορίεσ του άρκρου 13 του Ρ.Δ. 50/96, του άρκρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, 
άρκρο 17 του Ν.3402/2005 και του άρκρου 6 του Ν. 3454/2006 ςε ςυνδυαςμό με το πεδίο «Ρεριγραφι 
Ειδικισ Κατθγορίασ ςτο οποία κα περιγράφεται θ ειδικι κατθγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιςτορικό αςκζνειασ 
κλπ.). 

Αν υπάρχουν ςυμπλθρωμζνα τα πεδία αυτά απ’ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ χειρόγραφεσ αιτιςεισ τουσ 
ακόμα κι αν δεν ανικουν ςε ειδικι κατθγορία κα καταχωρίηονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα κανονικά ωσ 
ειδικι κατθγορία -για να μθν υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ χειρόγραφθσ και θλεκτρονικισ αίτθςθσ- αλλά 
κα διαβιβάηονται ςτθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ϊςτε να 
εξεταςτοφν από τα αρμόδια Υπθρεςιακά Συμβοφλια. 

 
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκτόσ των κριτθρίων α ζωσ και θ του άρκρου 21 του ν.3699/2008 

διακζτουν επιπλζον εξειδίκευςθ ςτθν ελλθνικι νοθματικι των κωφϊν και ςτθ γραφι Braille των τυφλϊν 
που πιςτοποιείται με βάςθ τθν παράγραφο 3 του άρκρου 7 του 3699/2008 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με τθν παρ. 10 του άρκρου 28 του ν.4186/2013, μετατίκενται κατά προτεραιότθτα ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ τυφλϊν και κωφϊν. 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 3699/2008(ΦΕΚ199Α) 

όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παρ. 9 του άρκρου 28 του ν. 4186/2013 απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθν τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν και Ε.Ε.Ρ. ςτισ ειδικζσ ςχολικζσ μονάδεσ κωφϊν και ςτισ 
ειδικζσ ςχολικζσ μονάδεσ τυφλϊν, ορίηεται επιπλζον των άλλων κριτθρίων και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ 
ελλθνικισ νοθματικισ γλϊςςασ και τθσ γραφισ Braille αντίςτοιχα. Μζχρι τθ ςφςταςθ  τθσ  προβλεπόμενθσ 
από τθν παρ. 10 του  ν. 4186/2013  Επιτροπισ Ριςτοποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (Ε.Ν.Γ.) 
και τθσ γραφισ Braille από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ), θ επάρκεια των παραπάνω προςόντων κα πιςτοποιείται από : 

 
α) τα αναγνωριςμζνα κζντρα πιςτοποίθςθσ επάρκειασ και διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ 

Γλϊςςασ από τθν Ομοςπονδία Κωφϊν Ελλάδοσ 
ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΕΝΤΑ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΑΚΕΛΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Ομοςπονδία Κωφϊν Ελλάδοσ Ακινα (τθλ. 210 5233950) 

β) τα κζντρα πιςτοποίθςθσ επάρκειασ και διδαςκαλίασ τθσ γραφισ Braille από τθν Εκνικι 
Ομοςπονδία Τυφλϊν: 

ΕΚΝΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΤΥΦΛΩΝ ΚΕΝΤΑ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΡΑΚΕΛΑΣ ΤΘΣ ΓΑΦΘΣ ΤΥΦΛΩΝ 
BRAILLE 

Κζντρο Εκπαίδευςθσ και Αποκατάςταςθσ Τυφλϊν (ΚΕΑΤ) Καλλικζα (τθλ. 210 9595880) Σχολι 
Τυφλϊν Βορείου Ελλάδοσ «Ο Ιλιοσ» Κεςςαλονίκθ (τθλ. 2310 830095) και  

 
γ) βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ του ανάλογου μακιματοσ επιλογισ Ρανεπιςτθμιακοφ 

Τμιματοσ για τουσ κλάδουσ ΡΕ61, ΡΕ71. 

Επιςιμανςθ: Δεν κα γίνονται δεκτζσ και δεν κα καταχωριςκοφν βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ 
από τισ οποίεσ δεν αποδεικνφεται θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ νοθματικισ γλϊςςασ και τθσ 
γραφισ Braille. 

 

3. Δεν απαιτείται θ υπθρζτθςθ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ αν πρόκειται για μετάκεςθ από κανονικό 
ςχολείο ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. , ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Το ίδιο ιςχφει και για τουσ νεοδιοριηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 30, του ν. 3848/2010. Αν πρόκειται για 
μετάκεςθ από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ι 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ςε ςχολείο Γενικισ εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ,  οι 
υποψιφιοι πρζπει  να ζχουν υπθρετιςει τθν οργανικι τουσ τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ.  

 
4. Οι αιτιςεισ με τα δικαιολογθτικά  των ενδιαφερομζνων που ζχουν κατατεκεί ςτισ αρμόδιεσ 

Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κακϊσ και ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποςτζλλονται ςτθ Δ/νςθ Διοίκθςθσ 
Ρροςωπικοφ – Τμιμα Γ’ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για ζλεγχο και κα 
διαβιβαςτοφν από τθν αρμόδια Δ/νςθ ςτο υπθρεςιακό Συμβοφλιο. 

α) Των ενδιαφερομζνων που επικυμοφν μετάκεςθ από ςχολείο Γενικισ εκπαίδευςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ. 

β) Των ενδιαφερομζνων που επικυμοφν μετάκεςθ από ςχολείο Γενικισ εκπαίδευςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ. 

γ) Των ενδιαφερομζνων που επικυμοφν μετάκεςθ από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μιασ 
περιοχισ μετάκεςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ. 
Επιςιμανςθ: Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν μετάκεςθ από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τθσ ίδιασ 
περιοχισ μετάκεςθσ υποβάλλουν αίτθςθ ςτο οικείο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο μζςα ςτισ ίδιεσ προκεςμίεσ. 

 
5. Στθν αίτθςθ επιςυνάπτονται:  
 
α) Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι οι αιτοφντεσ ζχουν τα κατά το νόμο προςόντα. Τα 

πτυχία που υποβάλλονται πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ κατθγορίεσ που προτάςςονται ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 20, παρ. 1.3, 1.4 και του άρκρου 21, παρ.1 του Ν.3699/2008. Σε περίπτωςθ ξζνων τίτλων 
ςπουδϊν, ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά θ μετάφραςι τουσ (πτυχίου και αναλυτικισ βακμολογίασ), 
κακϊσ και ςχετικι ιςοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

β) Διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ: 
Για τουσ τίτλουσ που αναφζρονται ςαφϊσ ςτθν Ειδικι Αγωγι, Ειδικζσ Ανάγκεσ, Σχολικι Ψυχολογία, 
Δυςλεξία, Αυτιςμό, Λογοκεραπεία, Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ κ.λ.π. δεν απαιτοφνται επιπλζον 
δικαιολογθτικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ για μεν τουσ διδακτορικοφσ τίτλουσ, κα ςυνυποβάλλεται 
περίλθψθ του περιεχομζνου τθσ διδακτορικισ διατριβισ και για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ, κα 
ςυνυποβάλλεται το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν από το οποίο προκφπτει ότι, τουλάχιςτον το 50% του 
ςυνόλου των μακθμάτων που παρακολοφκθςε ο εκπαιδευτικόσ, είναι μακιματα Ειδικισ Αγωγισ με βάςθ 
τον τίτλο και το περιεχόμενο του κάκε μακιματοσ κακϊσ και περίλθψθ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ που 
εκπονικθκε. 
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γ) Βεβαίωςθ του αρμόδιου Ρροϊςταμζνου για τθν διδακτικι εμπειρία ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θ 
βεβαίωςθ αυτι κα πρζπει να αναφζρει για κάκε χρόνο διδακτικισ εμπειρίασ, θμερομθνία ανάλθψθσ και 
λιξθσ τθσ υπθρεςίασ. Σθμειϊνεται ότι, ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του διδακτικοφ ζτουσ ςτισ μονάδεσ Ειδικισ 
Αγωγισ κεωρείται θ 1θ  Σεπτεμβρίου, με λιξθ τθν 21θ  Λουνίου του επόμενου ζτουσ, (για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με 
λιξθ τθν 30θ Λουνίου του επόμενου ζτουσ). Στθ βεβαίωςθ θ οποία ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου, κα πρζπει να αναγράφεται θ διδακτικι εμπειρία ςε μινεσ και θμζρεσ για κάκε ζτοσ και 
ςυνολικά. 

 
Επιςιμανςθ: Ωσ διδακτικι εμπειρία ςτθν Ε.Α.Ε. υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε 

Κ.Δ.Α.Υ. ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ςε αυτοτελείσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ςε τμιματα ζνταξθσ, ςε προγράμματα παράλλθλθσ 
ςτιριξθσ, ςε προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 56 παρ.3γ του ν. 
3966/2011 ι ςε εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. όπωσ αυτζσ ορίηονται με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ 
παραγράφου 4, του άρκρου 6 , του ν.3699/2008, εφόςον θ διδακτικι υπθρεςία ςε αυτζσ αποδεικνφεται 
από ςχετικά ζγγραφα. 

 

6. Πςοι επικυμοφν να μετατεκοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τυφλϊν ι κωφϊν και διακζτουν επιπλζον 
των άλλων προςόντων πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα των κωφϊν και ςτθ γραφι 
Braille των τυφλϊν, κα ςυμπλθρϊςουν το ειδικό ζντυπο αίτθςθσ με ςειρά προτεραιότθτασ που 
επικυμοφν, ςε περίπτωςθ που διακζτουν και τα δφο. 

Οι ενδιαφερόμενοι για μετάκεςθ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. , ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποβάλλουν αίτθςθ 
ςυμπλθρϊνοντασ τα ειδικά ζντυπα μετακζςεων για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Δ.Υ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Με τθν αίτθςι τουσ 
ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν μζχρι και δεκαπζντε περιοχζσ μετάκεςθσ  ι  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κατά ςειρά 
προτίμθςθσ. 
 

Ραρακαλοφμε οι ενδιαφερόμενοι να μελετιςουν προςεκτικά τισ γενικζσ οδθγίεσ τθσ παροφςασ 
εγκυκλίου και να ελζγξουν ςχολαςτικά τθν ορκι καταχϊριςθ όλων των ςτοιχείων και προτιμιςεων ςτθν 
θλεκτρονικά καταχωριςμζνθ αίτθςθ. Επιςθμαίνουμε ότι, θ αίτθςθ υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
άρκρου 9, του ν. 1599/1986 και του άρκρου 3, παρ.3 του ν.2690/1999. 

Ενςτάςεισ ςχετικζσ με λανκαςμζνθ καταχϊριςθ προτιμιςεων και ςτοιχείων δεν κα γίνουν δεκτζσ. 
Το αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςθσ υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον 

υπεφκυνο τθσ θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ των αιτιςεων μετάκεςθσ και ςθμειϊνεται ολογράφωσ το 
ονοματεπϊνυμό του. 

 Σχετικζσ πλθροφορίεσ για .Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Δ.Τ.: (210) 3442198, 3442082, 3442332, 3442931. 
 

 

                                       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 

                        ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ  

Εςωτερικι Διανομι:   
1. Γραφείο Υπουργοφ 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ 
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
4. Γεν. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. και Δ.Ε.                                                          
5. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. Τμιμα Γ’              
6. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. 
7. ΔΛΡΟΔΕ 
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ. 
9. Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε. 
10. Γ.Ε.Ρ.Ο. 
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