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1. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  
    Εκπαίδευσης  
2. Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  
    Εκπαίδευσης 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί-
δευσης 

 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αποφάσεων και διευκρινίσεις επί των μετατάξεων των εκπαιδευτικών 

Δ.Ε. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Π.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 88895/Δ1/6-6-

2014 Υ.Α. και των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα που μετατάχθηκαν στην Π.Ε. 

σύμφωνα με την αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 Υ.Α.» 

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 122329/Δ1/4-9-2013 και 29912/Δ1/28-2-2014 (ανακοινοποίηση 28-2-2014) 

έγγραφά μας 

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 88895/Δ1/6-6-2014 υπουργική απόφαση που αφορά σε ανακλή-

σεις, ακυρώσεις ανακλήσεων μετατάξεων καθώς και σε υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών 

Δ.Ε. στην Π.Ε. και την αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 υπουργική απόφαση που αφορά σε μετατάξεις εκ-

παιδευτικών που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας στην Π.Ε. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 

του Ν.4172/2013 (Α’ 167), σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 714/6-6-2014 τ. Γ’ και 

θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Π.Ε. παρακαλούμε για 

τις δικές σας ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση και στα ανωτέρω σχε-

τικά έγγραφά μας πλην της δυνατότητας ανάκλησης της απόσπασης των εκπαιδευτικών που είναι 

αποσπασμένοι σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκπαι-

δευτικοί αυτοί θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους στη θέση που υπηρετούν. 

2. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι οποίοι μετατάχθηκαν στην Π.Ε., 

παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκαν οι εκπαιδευτικοί πριν τεθούν 

σε διαθεσιμότητα να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων. Επισυνάπτεται σχετικός πίνα-
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κας με τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς σε καθεστώς διαθεσιμότητας και τις αντίστοιχες Διευ-

θύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις οποίες προέρχονται. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης στις οποίες μετατάχτηκαν. 

Οι ανωτέρω Διευθύνσεις θα πρέπει να μετατρέψουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα 

των υπηρετήσεων. Η μετατροπή των ΜΣΔ σε αυτές της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολι-

κής μονάδας, όπου οι εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16 

παρ.8 του Π.Δ. 50/1996, έτσι ώστε, εν συνεχεία, να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια 

των εκπαιδευτικών στη διαδικασία τοποθέτησής τους η οποία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των 

μεταθέσεων σχολικού έτους 2013-2014 από περιοχή σε περιοχή. Για το διάστημα που τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν μόρια συνολικής υπηρεσίας ούτε και ΜΣΔ. 

 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 
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