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ΘΕΜΑ : Μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ, 
ΠΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΠΕ32 Θεατρικϊν πουδϊν, ΠΕ18.41 Δραματικισ Σζχνθσ, ΠΕ19 
Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Σ.Ε.Ι. από τθ Δ/κμια ςτθν 
Π/κμια εκπαίδευςθ 
 

 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ αρικμ. 50200/Δ1/04-05-2012 υπουργικισ απόφαςθσ φςταςθσ κλάδων Γαλλικισ 

Γλϊςςασ, Γερμανικισ Γλϊςςασ, Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, Πλθροφορικισ, Δραματικισ Σζχνθσ και 

Θεατρικϊν πουδϊν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  

κ α λ ε ί 

τουσ εκπαιδευτικοφσ των ανωτζρω ειδικοτιτων τθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να 

μεταταχκοφν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ να υποβάλουν αιτιςεισ μ ε τ ά τ α ξ θ σ  με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται: από 21-3-2013 μζχρι 2-4-2013. Θ προκεςμία 

αυτι είναι αποκλειςτικι και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

 

1) τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 12  του ν. 3260/2004 ορίηεται ότι οι «Μετατάξεισ 
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ άλλου 
κλάδου, του οποίου ζχουν αποκτιςει τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ, είναι επιτρεπτζσ, 
εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ςυμπλθρϊςει πζντε (5) ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτον κλάδο 
που υπθρετοφν και ςτον κλάδο ςτον οποίο επικυμοφν να μεταταγοφν ζχουν διοριςτεί οι προςωρινοί 
αναπλθρωτζσ που ζχουν τθν ίδια με αυτοφσ ςυνολικι υπθρεςία ςτθν εκπαίδευςθ».  
 

2) Για τθ διαδικαςία των μετατάξεων αυτϊν (βάςει του άρκρου 12 παρ. 5 (περίοδοσ β) του 
ν. 3260/2004) εφαρμόηονται κατά τα λοιπά οι διατάξεισ του άρκρου 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Αϋ 
25) οι οποίεσ αντικατζςτθςαν τισ όμοιεσ του άρκρου 71 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'). τισ διατάξεισ 
αυτζσ ορίηεται ότι: 

«1. Δεν επιτρζπεται μετάταξθ υπαλλιλου πριν τθ ςυμπλιρωςθ δφο (2) ετϊν από το 
διοριςμό του. 

2. Οι αιτιςεισ μετάταξθσ ειςάγονται ςτο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο εντόσ μθνόσ από τθν 
υποβολι τουσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 71 από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων. Σο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο οφείλει να αποφανκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν το 
αργότερο, αφοφ ςυνεκτιμιςει τόςο τθν καταλλθλότθτα του υποψθφίου για τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων του κλάδου ςτον οποίο ηθτεί να μεταταγεί, όςο και τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

3. Οι αιτιςεισ μετατάξεων των άρκρων 69 και 70 υποβάλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία 
προςωπικοφ κατά τουσ μινεσ Μάρτιο και Οκτϊβριο κάκε ζτουσ και ςυνεξετάηονται από το οικείο 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 

4. ε περίπτωςθ υποβολισ περιςςότερων αιτιςεων για μετάταξθ ςτθν ίδια κζςθ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ των άρκρων 69−71 του παρόντοσ, το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνει υπόψθ τθν 
απόδοςθ των υπαλλιλων, το χρόνο ςυνολικισ υπθρεςίασ ςτο βακμό και τον κλάδο, κακϊσ και τα 
λοιπά ςτοιχεία του προςωπικοφ τουσ μθτρϊου. 

5. Θζςεισ για τισ οποίεσ εκδόκθκε προκιρυξθ πλιρωςθσ τουσ με διοριςμό δεν καλφπτονται 
με μετάταξθ.» 
 

3) φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 κεφ. Δϋ παρ. 1 εδ. βϋ του ν. 1566/1985 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 17 παρ. 14 περ. ςτϋ του ν.1586/1986 «δεν επιτρζπεται μετάταξθ 
εκπαιδευτικοφ που ζχει μιςκολογικό κλιμάκιο ανϊτερο από το 5ο». Με το άρκρο 12 του Ν. 
4024/2011 άλλαξε θ κεϊρθςθ χοριγθςθσ Μ.Κ. και δεν υφίςταται πλζον 5ο Μ.Κ.. Θεωρϊντασ ότι το 
5ο Μ.Κ. είναι περιοριςμόσ που ζχει ςχζςθ με το χρόνο υπθρεςίασ, το κλιμάκιο αυτό αντιςτοιχεί ςε 
25 ζτθ υπθρεςίασ. Άρα εκπαιδευτικόσ που ζχει χρόνο υπθρεςίασ ίςο ι μεγαλφτερο των είκοςι πζντε 
(25) ετϊν δεν επιτρζπεται να μεταταχκεί.  
 

4) φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 «Ο εκπαιδευτικόσ 
μετά τθ λιξθ τθσ εκπαιδευτικισ αδείασ του υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν 
εκπαίδευςθ τθσ βακμίδασ που ανικει ι άλλθσ βακμίδασ για χρονικό διάςτθμα τριπλάςιο του 
χρόνου τθσ εκπαιδευτικισ του άδειασ και πάντωσ όχι μεγαλφτερο των δζκα (10) ετϊν. Από το 
ςυνολικό χρονικό διάςτθμα πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ πρζπει να διανυκοφν ςτθν εκπαιδευτικι 
βακμίδα, ςτθν οποία ανικει ο εκπαιδευτικόσ κατά τθν αρχικι χοριγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ. 
Για εξαιρετικοφσ λόγουσ που ανάγονται ςτο δθμόςιο ςυμφζρον μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να 
απαλλαγεί μερικά από τθν υποχρζωςθ προςφοράσ των υπθρεςιϊν του ςτθν ίδια εκπαιδευτικι 
βακμίδα, με απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από 
αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΜΕΣΑΣΑΞΗ 

 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάταξθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19 και ΠΕ20, με εξαίρεςθ όςουσ: 
α) δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει πζντε (5) ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτον κλάδο που 

υπθρετοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 12  του ν. 3260/2004· ςτθν υπθρεςία 
αυτι ςυμπεριλαμβάνεται και θ τυχόν προχπθρεςία τουσ ωσ αναπλθρωτϊν ι ωρομιςκίων ςτθ 
Δ/κμια Εκπαίδευςθ, 

β) ζχουν υπθρεςία ίςθ ι μεγαλφτερθ των είκοςι πζντε (25) ετϊν βάςει τθσ διάταξθσ του 
άρκρου 16 κεφ. Δϋ παρ. 1 εδ. βϋ του ν. 1566/1985 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 17 παρ. 14 
περ. ςτϋ του ν.1586/1986,  

γ) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τθ λιξθ τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ που ζλαβαν δεν ζχουν 
υπθρετιςει τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ ςτθ Δ/κμια Εκπαίδευςθ από τθν οποία χορθγικθκε θ άδεια 
αυτι, όπωσ απαιτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002 και 

δ) οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει υπθρεςία δφο (2) ετϊν από το διοριςμό 
τουσ (ΦΕΚ διοριςμοφ) και δεν ζχουν μονιμοποιθκεί (οι ςυγκεκριμζνεσ αιτιςεισ δεν κα 
καταχωρίηονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα μετατάξεων).  

Αιτιςεισ μετάταξθσ που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων δεν 
κα γίνονται δεκτζσ . 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 

1. ΠΡΟΘΕΜΙΕ  

 

1.1. Τποβολι 

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται από 21-3-2013 μζχρι 2-4-2013 ςτισ Δ/νςεισ Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ 
ςτθν αρμοδιότθτα των οποίων υπάγονται τα ςχολεία ςτα οποία ανικουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά 
ι ζχουν τοποκετθκεί προςωρινά.  

ΠΡΟΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν και αίτθςθ μετάκεςθσ κα πρζπει, αν 
ικανοποιθκεί θ αίτθςθ μετάκεςισ τουσ και ΔΕΝ ΕΠΙΘΤΜΟΤΝ να εξεταςτεί θ αίτθςθ μετάταξισ τουσ, 
να αποςτείλουν άμεςα μετά τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων ςτο αρμόδιο τμιμα τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Σμιμα Β’) ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ μετάταξισ τουσ, άλλωσ κεωρείται 
ότι αποδζχονται τθ διαδικαςία των μετατάξεων. 

1.2. Ανάκλθςθ αίτθςθσ μετάταξθσ 

Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ μετάταξθσ δφναται να γίνει μζχρι τθν θμερομθνία εξζταςθσ των 
υποβλθκειςϊν αιτιςεων από το ΚΤΔΕ για αποδζςμευςθ των εκπαιδευτικϊν από τθ Δ/κμια 
εκπαίδευςθ.  

 
1.3. Προτιμιςεισ - Σροποποίθςθ προτιμιςεων 

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ςυμπλθρϊςουν προτιμιςεισ μζχρι και του μεγίςτου αρικμοφ 
των περιοχϊν μετάκεςθσ τθσ Π/κμιασ εκπαίδευςθσ. Οι κζςεισ ανά Περιφερειακι Δ/νςθ 
Εκπαίδευςθσ ΠΕ & ΔΕ ζχουν κατανεμθκεί ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο Πίνακα. Σροποποιιςεισ 
των προτιμιςεων που κα δθλωκοφν μετά τθν υπογραφι τθσ  θλεκτρονικισ αίτθςθσ δεν κα γίνονται 
δεκτζσ. 

1.3. Τποβολι δικαιολογθτικϊν 

α) Οι προχποκζςεισ  μετάταξθσ πρζπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λιγει θ προκεςμία 
υποβολισ των ςχετικϊν με τα κριτιρια μετάταξθσ δικαιολογθτικϊν. 
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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/θ αιτϊν/οφςα οφείλει να προςκομίςει, όταν εκλείψει θ αιτία που 
κατζςτθςε αδφνατθ τθ ςυνυποβολι τουσ και οπωςδιποτε πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
διενζργειασ των μετατάξεων από το αρμόδιο ςυμβοφλιο τθσ Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ.  

1. χετικά με τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν εφιςτοφμε τθν προςοχι 
ςτουσ Διευκυντζσ τθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ ότι -όπου προβλζπεται αυτι- πρζπει οπωςδιποτε να 
γίνεται από τθν υπθρεςία. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ (από περιοχι ςε περιοχι ι από 
ςχολικι μονάδα ςε ςχολικι μονάδα/βελτίωςθ) για το ζτοσ 2012-13 δεν κα υποβάλουν εκ νζου 
δικαιολογθτικά τα οποία ζχουν επιςυνάψει ςτθν αίτθςθ μετάκεςισ τουσ. 

   

2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ  ΑΙΣΗΕΨΝ, ΚΑΣΑΦΨΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

2.1. Σρόποσ υποβολισ - ζντυπα 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν επιςυναπτόμενθ ςτθν εγκφκλιο αίτθςθ 
μετάταξθσ και να τθν υποβάλουν είτε αυτοπρόςωπα είτε με ταχυδρομικι αποςτολι (με απόδειξθ 
παραλαβισ) ςτθν Δ/νςθ τθν οποία υπάγονται οργανικά, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να καταχωριςκεί ςτο 
ςφςτθμα. 

2.2. Σρόποσ καταχϊριςθσ- παραλαβι αντιγράφου 

Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ ανικουν οργανικά οι 
εκπαιδευτικοί κα πρζπει να επιλθφκοφν του αυςτθροφ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των 
αιτιςεων ςτο ςφςτθμα μετατάξεων e-Datacenter.  

υγκεκριμζνα, 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. 

χετικά 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 μετάταξθσ. 

ε 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 αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςι 
τουσ. Οι ίδιοι οφείλουν να ελζγξουν τθν ορκότθτα των καταχωριςμζνων ςτοιχείων και ςτθν 
περίπτωςθ που ςυμφωνοφν να αποςτζλλουν το αντίγραφο υπογεγραμμζνο (ςτθν οργανικι 
τουσ κζςθ).  

 

ΠΡΟΟΧΗ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, κακόςον αυτι υπζχει 
κζςθ διλωςθσ του άρκρου 9 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.  
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2.3. Αποςτολι αιτιςεων ςτθν Κ.Τ. του Τπουργείου:  

τθ Δ/νςθ Προςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κα αποςταλοφν μόνο υπογεγραμμζνα αντίγραφα 
των θλεκτρονικά καταχωριςμζνων αιτιςεων των εκπαιδευτικϊν μαηί με όλα τα ςχετικά 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που τισ ςυνοδεφουν για τισ οποίεσ πρζπει να αποφανκεί αρμοδίωσ το 
ΚΤΔΕ (π.χ. αμφιςβθτοφμενεσ περιπτϊςεισ μοριοδοτιςεων κ.λ.π.). 

Επίςθσ, κα αποςταλοφν και οι αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν που κα υποβάλουν ενςτάςεισ ωσ 
προσ το δικαίωμα αίτθςθσ μετάταξθσ για τισ περιπτϊςεισ που ρθτά με τθν παροφςα εγκφκλιο 
αναφζρεται ότι δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ. 

 

ΗΜΕΙΩΗ. Οι λοιπζσ αιτιςεισ των μετατάξεων μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά δεν κα 
αποςταλοφν ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, αλλά κα 
διατθρθκοφν ςτο αρχείο των Διευκφνςεων Δ.Ε.. 

2.4. Ηλεκτρονικι καταχϊριςθ 

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

αιτιςεων, δθλ. από 21-3-2013 μζχρι και τθν 12-4-2013.  

β) τισ 15-4-2013 κα γίνει ανακοίνωςθ των πινάκων από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ με τα 

ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, κλάδο, ειδικότθτα και μονάδεσ μετάταξθσ κατά κριτιριο και ςτο ςφνολό 

τουσ) των αιτουμζνων μετάταξθ εκπαιδευτικϊν. 

γ) Από 15-4-2013 μζχρι και 17-4-2013 κα υποβάλλονται ενςτάςεισ από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ οι οποίεσ, αφοφ εξεταςκοφν, ςε περίπτωςθ δικαίωςθσ, κα πρζπει οι Διευκφνςεισ 

να προβοφν ςε διόρκωςθ των λανκαςμζνων ςτοιχείων. 

δ) Από 18-4-2013 και μετά δεν κα υπάρχει δυνατότθτα ςτισ Διευκφνςεισ Δ/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 τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 

 
3. ΣΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΑΙΣΗΕΨΝ 

 
Οι μετατάξεισ κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ τισ προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν και το 

ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν.  

Ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ19 Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Α.Ε.Ι. και 
ΠΕ20 Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Σ.Ε.Ι., οι αιτιςεισ τουσ κρίνονται ςυνολικά ωσ αιτιςεισ ενιαίου 
κλάδου, αφοφ οι κζςεισ τουσ δεν ζχουν κατανεμθκεί ανά περιοχι μετάκεςθσ, αλλά δεν μπορεί να 
υπάρξει υπζρβαςθ του μεγίςτου αρικμοφ των ςυςτακειςϊν για κάκε κλάδο κζςεων (288 ςτον 
κλάδο ΠΕ19 και 192 κζςεισ ςτον κλάδο ΠΕ20). Εάν δθλαδι ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των κζςεων 
που ζχουν δοκεί ςε ζναν κλάδο, ςταματά για τον κλάδο αυτό θ επεξεργαςία των αιτιςεων και οι 
λοιπζσ κζςεισ ςε όποια περιοχι μετάκεςθσ βρίςκονται αυτζσ πρζπει να καλυφκοφν από 
εκπαιδευτικοφσ του άλλου κλάδου. 

 
ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΕΩΝ 

Για τισ μετατάξεισ των εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19 και 
ΠΕ20 από τθ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθ ςτθν Π/κμια, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα τρία (3) κριτιρια 
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθ ςχετικι νομοκεςία των μετακζςεων: 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕ 

α) θ ςυνολικι υπθρεςία  δυόμιςθ (2,5) για κάκε 
χρόνο υπθρεςίασ 

β) οι 
οικογενειακοί 
λόγοι 

ζγγαμοι εκπαιδευτικοί 
ι 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). 

τζςςερισ (4)  

πρϊτο παιδί τζςςερισ (4)  

δεφτερο τζςςερισ (4)  

τρίτο ζξι (6)  

για κάκε ζνα από τα υπόλοιπα παιδιά επτά (7)  

γ) οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ ζδρεσ των ςχολείων όπου 
υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν  

Σα μόρια κατθγορίασ του 
ςχολείου υπθρεςίασ 

 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των εκπαιδευτικϊν κατά τισ μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι, 

ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί που 
υπερζχουν κατά κριτιριο, εάν αυτά ςυντρζχουν και με τθν εξισ ςειρά:  

α) ςτουσ οικογενειακοφσ λόγουσ  
β) ςτθ ςυνολικι υπθρεςία  
γ) ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων όπου υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν. 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτα επιμζρουσ κριτιρια τότε λαμβάνεται υπόψθ θ 

θμερομθνία και θ ςειρά δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: Για τισ μετατάξεισ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του άρκρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρκρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 και του άρκρου 17 του Ν. 
3402/2005 που αφορά ςε ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ. 

Σα προαναφερόμενα κριτιρια ωσ προσ τισ διατάξεισ που τα διζπουν ακολουκοφν αυτά των 
μετακζςεων και ζχουν αναλυτικά κατά κατθγορία ωσ ακολοφκωσ: 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α’ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 

1. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

1.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ.3 του Π.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. τθ 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. φμφωνα με το άρκρο 16 παρ.3 περ. α ζωσ ε του Π.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 
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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 Π/κμια ι Δ/κμια 
εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. (χετικό είναι και το αρικμ. 1924/23-9-2002 
απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ υμβοφλου ΤΠ.Ε.Π.Θ.) 

Διευκρινίηουμε ότι ο χρόνοσ ςτθν ιδιωτικι Π/κμια ι Δ/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, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 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 υνκικθσ 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 
ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 ςτο Βρετανικό υμβοφλιο, το Γαλλικό Ινςτιτοφτο και το Ινςτιτοφτο 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 Τγιεινισ, αναγνωρίηεται ωσ δθμόςια εκπαιδευτικι υπθρεςία, μετά το 
διοριςμό τουσ ςε κζςεισ μόνιμου εκπαιδευτικοφ ι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των 
Τπουργείων Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τγείασ. Προχπθρεςία 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. χετικι θ αρ. 2748/01 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν). 

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

ε) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν: 

 ςτθ ιβιτανίδειο, ςτα Μ.Π.Κ. και ςτθν Πρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ, 

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

 ςτθν ΑΠΑΙΣΕ (πρϊθν ΠΑΣΕ-ΕΛΕΣΕ) και ςτα δθμόςια ΙΕΚ αρμοδιότθτασ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 

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 Τπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν 
κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν κακϊσ και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ 
αποδοχϊν που χορθγικθκε κατά το χρόνο ιςχφοσ του Π.Δ. 611/1977 (άρκρο 112),   
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 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 
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. 

 

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, χολζσ Μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ, ςε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΠΕΚ, χολι Ευελπίδων, χολι Ναυτικϊν Δοκίμων, χολι Ικάρων, 
χολζσ Τπαξιωματικϊν τρατοφ, Ναυτικοφ και Αεροπορίασ, Αξιωματικϊν ΕΛ.Α. και Αςτυφυλάκων 
και λοιπϊν ςτρατιωτικϊν ςχολϊν και ςε ςχολζσ ι ςχολεία που δεν υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα 
του Τπουργείου Παιδείασ.  

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). 
 

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 Π.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: 

τθν 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 
Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κατά περίπτωςθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ κα γίνεται 
ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 
 

5.2. Υπολογιςμόσ προχπθρεςίασ ωρομίςκιου 

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 16 παρ. 3 περ. δ του Π.Δ. 50/96 ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ 
υπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςτο δθμόςιο με ωριαία αντιμιςκία «υπολογίηεται με κλάςμα που ζχει 

(Ζτθ Χ 2,5) + ( 
μινεσ 

Χ 2,5) 
12 (ζτθ + 

μινεσ 
) Χ 2,5 

12 
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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 Π/κμια είναι 24 
ϊρεσ και για τθ Δ/κμια 21, προκφπτει ο εξισ τφποσ υπολογιςμοφ: 

 
 

Σο 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 0,839 θμζρεσ. 
24 25 

Σισ  μζρεσ  τισ μετατρζπουμε  ςε μινεσ 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 

 
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 ( ΜΗΝΕ + 

ΜΕΡΕ 
) 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 30 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΗ: Διαιροφμε τισ θμζρεσ με το 30 για να βροφμε τθν αναλογία τουσ ςε μινεσ και 
εφαρμόηουμε τον τφπο κεωρϊντασ ωσ υποχρεωτικό ωράριο για τθν Π/κμια 24 ϊρεσ και  για τθ 
Δ/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. τθ ςυνζχεια εφαρμόηουμε τον τφπο και μασ δίνει 
το εξισ αποτζλεςμα: 

 
14 

Χ ( 5 + 
14 

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

 
Όπωσ 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: 

τθν περίπτωςθ που ζχουν εκδοκεί από τισ Διευκφνςεισ Π/κμιασ ι Δ/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. Όςεσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ καταχωριςκοφν με τον τρόπο αυτό κα πρζπει 

ΩΡΕ ΠΡΟΦΕΡΘΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Χ 

6 (ΗΜΕΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 25 (ΕΝΑ ΜΗΝΑ) 
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να αποςταλοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ . 

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.  

ΠΡΟΟΧΗ. Όταν καταχωρίηονται ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-Datacenter βεβαιϊςεισ 
προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά ςχολεία, δεν κα πρζπει –όπου υπάρχουν– να 
αφαιροφνται οι καλοκαιρινοί μινεσ.  
 

 

6. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

6.1. Αναδρομικόσ διοριςμόσ: ε περίπτωςθ αναδρομικοφ διοριςμοφ ο εκπαιδευτικόσ 
δικαιοφται για το αντίςτοιχο διάςτθμα μονάδεσ για ςυνολικι υπθρεςία και για δυςμενείσ ςυνκικεσ.  

6.2. Προχποκζςεισ προςμζτρθςθσ προχπθρεςίασ: Θ εκπαιδευτικι προχπθρεςία, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 14 του Π.Δ. 
100/97 λαμβάνεται υπόψθ για τον κακοριςμό των μονάδων του εκπαιδευτικοφ για ςυνολικι 
υπθρεςία μόνο αν είναι αναγνωριςμζνθ. 

6.3. Ανάλθψθ υπθρεςίασ μετά τθν 30
θ
 επτεμβρίου: Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

ανζλαβαν υπθρεςία μετά τθν 30θ επτεμβρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Π.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. 

6.4. Τπθρεςία ςε φροντιςτιριο: Προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςε φροντιςτιριο δεν αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ ςυνολικισ υπθρεςίασ, κακότι δεν 
εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/96, οφτε ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 17 
του άρκρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Αϋ). 

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

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

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

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β’ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

α. Νομικό πλαίςιο 

Σο νομικό πλαίςιο εφαρμογισ των μετατάξεων ακολουκεί αυτό των μετακζςεων. Ζτςι, ςτισ 
διατάξεισ περί μετακζςεων του άρκρου 16 παρ. 7 περ. α’  και β’ του Π.Δ. 50/96 όπωσ 
αντικακίςταται από το άρκρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τθ διόρκωςθ του ςτο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίηεται 
ότι οι μονάδεσ για οικογενειακοφσ λόγουσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

«α) Οι ζγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ. Κδιο 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)». 
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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. Σζκνο που δε φοιτά ςε ανϊτερθ ι ανϊτατθ δθμόςια ςχολι αλλά ςε ΙΕΚ που υπάγεται ςτθ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ δε μοριοδοτείται. 

2. Σα μόρια που χορθγοφνται ςτον εκπαιδευτικό λόγω παιδιϊν υπολογίηονται κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάταξθσ για το ςφνολο των παιδιϊν που βρίςκονται εν ηωι. ε 
περίπτωςθ κανάτου ενόσ παιδιοφ τα μόρια 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 μετατάξεισ (2013) και κάνουμε τθ ςχετικι 
αφαίρεςθ. Ζτςι για φζτοσ ανιλικα κεωροφνται τα τζκνα που ζχουν γεννθκεί από 1/1/1995 και 
ςπουδάηοντα όςα τζκνα ζχουν γεννθκεί από 1/1/1988. Για τθν εξακρίβωςθ του τελευταίου 
εξαμινου ι ζτουσ φοίτθςθσ εξετάηεται το πϊσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ από τθν ίδια τθ 
ςχολι. τθν πλειοψθφία τουσ ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
Ελλάδα τα χρονικά διαςτιματα φοίτθςθσ αφοροφν ςε εξάμθνα, ενϊ ςυνικωσ ςτα 
Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ τα χρονικά διαςτιματα φοίτθςθσ αφοροφν ςε ζτθ. Σονίηουμε 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. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΜΟΝΑΔΕ ΤΝΘΗΚΨΝ ΔΙΑΒΙΨΗ (Μ..Δ.) 

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 

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

 Οι μονάδεσ 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’).  

 Όταν ο εκπαιδευτικόσ υπθρετεί διαδοχικά ςε ςχολεία τθσ ίδιασ κατθγορίασ, ο χρόνοσ 
λογίηεται ενιαίοσ (περ. ια) 
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 Οι εκπ/κοί 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. χετικά με τισ μονάδεσ μοριοδότθςθσ ςτο άρκρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Π.Δ. 

50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1  παρ. 3 του Π.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..Δ. με 
τον τφπο: 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
3. ΣΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ Μ..Δ. 

 
τισ παρακάτω περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ωσ 

ακολοφκωσ. 
 

3.1.  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 Τπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ 
αυτϊν κακϊσ και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγικθκε κατά το 
χρόνο ιςχφοσ του Π.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. 

 

3.2.  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.. 

α) Ζτοσ Χ  ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ 
   

β) 
Μινασ 

Χ  ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ 
12 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΧΟΛΕΙΟΤ 

Χ 
ΜΕΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Χ 
ΜΘΝΕ 

5 12 
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3.3.  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 λόγω πλεονάςματοσ ι υπεραρικμίασ που δθμιουργοφνται και επομζνωσ αδυναμίασ 
ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τουσ. 

 είτε για λειτουργικοφσ λόγουσ των ςχολείων (εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ). 

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 ΠΤΔΕ 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 Τ.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 ΠΤΔΕ 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 Τ.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 (3.3.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 (3.3 β). 

ε) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατίκενται ολικά ι μερικά ςε ςχολεία τθσ Π/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ ι διατζκθκαν για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε ΙΕΚ, 
λαμβάνουν τα μόρια δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ, 
αρκεί να μθν υπολείπονται των μορίων τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ (ι τθσ προςωρινισ τουσ 
τοποκζτθςθσ).  

 

ΠΡΟΟΧΗ: 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: 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 Π.Τ..Δ.Ε. 
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3.4. Αποςπάςεισ από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ  

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από Π.Τ..Δ.Ε. ςε Π.Τ..Δ.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. 

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

β) Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπάςτθκαν από Π.Τ..Δ.Ε. ςε Π.Τ..Δ.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. Όπου 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) τθν 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. 

3.5. Λοιπζσ αποςπάςεισ, χρόνοσ  άςκθςθσ κακθκόντων με κθτεία κλπ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. 
Αϋ), οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ςε κάκε περίπτωςθ απόςπαςθσ τισ προβλεπόμενεσ μονάδεσ για 
τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αποςπϊνται. Προκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, φορζα 
ι νομικό πρόςωπο υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα. Κατ’ 
εξαίρεςθ ωσ μονάδεσ των εκπαιδευτικϊν, που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτισ Περιφερειακζσ 
Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Γραφεία Εκπαίδευςθσ υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν 
πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα και επιπλζον δφο Μ..Δ. για κάκε ζτοσ. Με τισ ίδιεσ διατάξεισ 
καταργείται θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996, κακϊσ και κάκε 
διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το κζμα αυτό. 

 Με βάςθ τα ανωτζρω: 

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 ςτθν Κεντρικι 
Τπθρεςία του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτισ 
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Γραφεία Εκπαίδευςθσ λαμβάνουν τα μόρια τθσ 
πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ και επιπλζον δφο Μ..Δ. για κάκε ζτοσ. 

Επίςθσ τα ίδια μόρια κα λάβουν και οι αποςπϊμενοι ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ 
τιριξθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (που ζχει ςυςτακεί ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  ςφμφωνα με τθν παρ.1 
αρκρ. 12 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Αϋ), κακότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κεωρείται ότι ζχουν 
αποςπαςκεί ςτθν Κ.Τ. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ του νόμου ςτο ΦΕΚ.   

β) Για όλεσ τισ λοιπζσ αποςπάςεισ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κακϊσ και ςε 
υπθρεςίεσ εκτόσ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ι άςκθςθ κακθκόντων με κθτεία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τισ 
Μ..Δ. τθσ πλθςιζςτερθσ προσ τθν υπθρεςία ςχολικισ μονάδασ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ κακϊσ ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 ςε κάκε περίπτωςθ απόςπαςθσ ωσ μονάδεσ 
υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ. 
Προκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, φορζα ι νομικό πρόςωπο υπολογίηονται οι 
προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα. 
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3.6. Ειδικζσ ρυκμίςεισ Μ..Δ. 
 

α) Απόςπαςθ ςτο εξωτερικό:    φμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. ι του Π.Δ. 50/96 «Ο 
χρόνοσ απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Π/κμιασ και τθσ Δ/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..Κ.). τθν περίπτωςθ αυτι δθλαδι ο 
χρόνοσ λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ του αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ. 

β)  Άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ: φμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. κ 
του Π.Δ. 50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 14 του Π.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 υμβοφλου του Τ.Π.Ε.Π.Θ.).    

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 Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ (άρκρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002):  

α) Θ αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία:  
 ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι Π/κμια ι Δ/κμια εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου (αρικμ. 1924/23-9-2002 απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ υμβοφλου 
ΤΠ.Ε.Π.Θ.), 

 ςτθ ιβιτανίδειο, ςτα Μ.Π.Κ. και ςτθν Πρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ, 
 εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 ςτο Βρετανικό υμβοφλιο, το Γαλλικό 

Ινςτιτοφτο και το Ινςτιτοφτο 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 ΑΕΙ), δεν λαμβάνεται υπόψθ για 
Μ..Δ. 

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

Εκπαίδευςθ λαμβάνουν τισ μονάδεσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ που υπθρετοφςαν μζχρι 
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ μετάταξισ τουσ (άρκρο 16 παρ. 8  εδ. δεφτερο του 
Π.Δ. 50/96). 

γ) Ειδικι ρφκμιςθ μορίων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ για τουσ διοριςκζντεσ με το άρκρο 22 του 
Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ130 Αϋ).  

Θ προχπθρεςία ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικό ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από 
τότε που εκλικθςαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ, δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία 
αναπλθρωτι προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο, εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει 
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ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει το ιδιωτικό 
ςχολείο. τθν περίπτωςθ αυτι δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ 
προςφερκείςα ςε ιδιωτικό ςχολείο. Θ ρφκμιςθ αυτι ιςχφει από το ςχολικό ζτοσ 2006-2007 και για 
μία μόνο φορά. 
 

5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΨΡΟΜΙΘΙΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 

 

Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ανάλογα με τα 
ςχολεία ςτα οποία υπθρζτθςαν κάκε ςχολικό ζτοσ ξεχωριςτά. Όταν 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. Αφετθρία υπολογιςμοφ των Μ..Δ. 

α) Για μετατικζμενουσ: Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν λαμβάνουν τισ Μ..Δ. τθσ νζασ 
οργανικισ κζςθσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ ανεξάρτθτα από τθν 
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ του ΠΤΔΕ 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 1θ επτεμβρίου του ζτουσ διοριςμοφ, δεδομζνου ότι το ςχολικό ζτοσ αρχίηει τθν 
θμερομθνία αυτι. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο χρόνοσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ 
ςτθ Διεφκυνςθ. 

 γ) Για μεταταχκζντεσ: Από 1 επτεμβρίου του ζτουσ μετάταξθσ, εφόςον θ μετάταξθ 
πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. ε περίπτωςθ όμωσ που θ μετάταξθ 
πραγματοποιθκεί μεςοφςθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ των Μ..Δ. κα 
κεωρείται θ πράξθ ανάλθψθσ ςτθ Διεφκυνςθ. 
 

6.2. τθν περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ χωρίσ υπαιτιότθτά του, λόγω αντικειμενικισ 
δυςκολίασ, δεν καλφπτει το υποχρεωτικό του ωράριο, κεωρείται ότι το ζχει υπθρετιςει. 

ΗΜΕΙΩΗ 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. 
ΗΜΕΙΩΗ ΙΙ. τθν περίπτωςθ των αδειϊν για 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 τότε αςφαλϊσ δεν παίρνουν τα μόρια τθσ οργανικισ τουσ. 
ΗΜΕΙΩΗ ΙΙΙ. ε περίπτωςθ απόςπαςθσ κατά το χρονικό διάςτθμα χριςθσ άδειασ, ο εκπαιδευτικόσ 
αναλαμβάνει υπθρεςία ςτθ κζςθ απόςπαςθσ με τθ λιξθ τθσ άδειασ. 

 
 

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ -ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

   

1. φμφωνα 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.    
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2. Αιτιςεισ κεραπείασ (ενςτάςεισ) κα εξεταςκοφν μόνον εφόςον αυτζσ υποβλθκοφν ςτθν 
υπθρεςία μασ εντόσ 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ των μετατάξεων.   

   
3. Θ προχπθρεςία που υπολογίηεται μόνο για χρόνο ςυνολικισ υπθρεςίασ καταχωρίηεται ςτο 

ςφςτθμα του e-Datacenter ςτθν καρτζλα «ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ/ ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΘ 
ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ». Θ υπθρεςία που υπολογίηεται και για μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
καταχωρίηεται ςτθν καρτζλα «ΤΠΘΡΕΣΘΕΙ».   

4. ε 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. ε περίπτωςθ που δεν ςυμβαίνει αυτό, κα λάβουν τα μόρια τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία τοποκετικθκαν τελευταία.   

5. 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.   

 
                          Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 
 
       ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ
  

Εςωτερικι Διανομι:   
1. Γραφείο Τπουργοφ 
2. Γραφείο Αναπλ. Τπουργοφ 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ 
4. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
5. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Π.Ε. και Δ.Ε.                                                          
6. Δ/νςθ Προς/κοφ Π.Ε. Σμιμα Γϋ    
7. Δ/νςθ Προς/κοφ Δ.Ε. Σμιμα Βϋ 
8. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 
9. ΔΙΠΟΔΕ 

10. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ. 
11. Κ.Τ..Π.Ε. 
12. Κ.Τ..Δ.Ε. 
13. Γ.Ε.Π.Ο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ 

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΛΑΔΟ 

ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΚΛΑΔΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΚΛΑΔΟ 

ΚΑΛΛΙΧΝ/ΙΚΩΝ 

ΚΛΑΔΟ 
ΘΕΑΣΡΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ 

ΣΕΧΝΗ 

ΚΛΑΔΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΕΙ/ΣΕΙ 

Αττικήσ 79 39 39 25 190 
Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ 

35 17 17 10 84 

Κρήτησ 13 6 6 4 32 
Δυτικήσ Ελλάδασ 12 6 6 4 29 
Αν/κήσ Μακεδονίασ 
Θράκησ 

11 5 5 3 25 

Θεςςαλίασ 11 5 5 3 25 
Πελοποννήςου 9 5 5 3 21 
Νοτίου Αιγαίου 8 4 4 3 18 
τερεάσ Ελλάδασ 7 3 3 2 17 
Ηπείρου 5  3 2 13 
Δυτικήσ Μακεδονίασ 4 3 3 2 10 
Ιονίων Νήςων 3 2 2 2 9 
Βορείου Αιγαίου 3 2 2 2 7 

ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ 200 100 100 65 480 
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ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Δ.Ε. 
ΣΗΝ Π.Ε.  

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΗ             Κωδικόσ       
 

Ονομαςία        

 
 
 

ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ  
 

ΕΠΩΝΤΜΟ      ΟΝΟΜΑ  
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  
 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕΗ  
    

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚ.  ΒΑΘΜΟ  
    

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΜΟΤ  ΜΙΘ.  ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
 
 
 
 
 

Δ/ΝΗ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ:           

                                ΟΔΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ     Σ.Κ.  ΝΟΜΟ
 

      
ΣΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑ:  ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ  e-mail:  
 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ 
 

Οικογενειακι κατάςταςθ       
 

          

Αρ. παιδιών μζχρι 18       

    
      

Αρ. παιδιών που ςπουδάηουν μζχρι 25 ετών       

 
      

υνολικόσ αρ. παιδιών       

 
 
 
 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ  
 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

α) Ζχω υπθρετιςει πενταετία ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ  

β) Δεν ζχω υπθρεςία πάνω από είκοςι πζντε (25) ζτθ  

γ) Δεν ζλαβα εκπαιδευτικι άδεια  

δ) Ζλαβα εκπαιδευτικι άδεια και ζχω ςυμπλθρώςει πενταετία από λιξθ τθσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012-13 
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ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 
(μέχρι 15) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΡΑ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΕΙΡΑ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 10101   ΚΤΚΛΑΔΩΝ 12901  

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 10201   ΛΑΚΩΝΙΑ 13001  

ΑΡΚΑΔΙΑ 10301   ΛΑΡΙΑ 13101  

ΑΡΣΑ 10401 
 

ΛΑΙΘΙΟΤ 13201  

ΑΘΗΝΑ Α 16101   ΛΕΒΟΤ Α 13301  

ΑΘΗΝΑ Β 16102   ΛΕΒΟΤ Β 13302  

ΑΘΗΝΑ Γ 16103   ΛΕΤΚΑΔΑ 13401  

ΑΘΗΝΑ Δ 16104   ΜΑΓΝΗΙΑ Α 13501  

ΑΦΑΪΑ 10601   ΜΑΓΝΗΙΑ Β 13502  

ΒΟΙΩΣΙΑ 10701   ΜΕΗΝΙΑ 13601  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10801   ΞΑΝΘΗ 13701  

ΔΡΑΜΑ 10901   ΠΕΛΛΑ 13801  

ΔΩΔ/ΝΗΟΤ 11001   ΠΙΕΡΙΑ 13901  

ΕΒΡΟΤ 11101   ΠΡΕΒΕΖΑ 14001  

ΕΤΒΟΙΑ 11201   ΡΕΘΤΜΝΟΤ 14101  

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 11301   ΡΟΔΟΠΗ 14201  

ΖΑΚΤΝΘΟΤ 11401   ΑΜΟΤ Α 14301  

ΗΛΕΙΑ 11501   ΑΜΟΤ Β 14302  

ΗΜΑΘΙΑ 11601   ΕΡΡΩΝ 14401  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 11701   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 14501  

ΘΕΠΡΩΣΙΑ 11801   ΥΘΙΩΣΙΔΑ 14601  

ΘΕ/ΝΙΚΗ Α 11901   ΥΛΩΡΙΝΑ 14701  

ΘΕ/ΝΙΚΗ Β 11902   ΥΩΚΙΔΑ 14801  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12001   ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ 14901  

ΚΑΒΑΛΑ 12101   ΦΑΝΙΩΝ 15001  

ΚΑΡΔΙΣΑ 12201   ΦΙΟΤ Α 15101  

ΚΑΣΟΡΙΑ 12301   ΦΙΟΤ Β 15102  

ΚΕΡΚΤΡΑ 12401   ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ Α 16201  

ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ Α 12501   ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ Β 16202  

ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ Β 12502   ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ 16301  

ΚΙΛΚΙ 12601   ΠΕΙΡΑΙΑ Α 16401  

ΚΟΖΑΝΗ 12701   ΠΕΙΡΑΙΑ Β 16402  

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 12801   
  

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ:      
Ολογράφως Αριθμητικά 
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ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ Ή ΧΟΛΕ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΗΑ Ε ΑΤΣΑ  

Ω ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΩΡΟΜΙΘΙΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΠΟΠΑΗ  
(άρθρο 16 παρ. 3 Π.Δ. 50/96, 100/97) 

 
 

Α/Α 
Ονομαςία χολείου ή 

Τπηρεςίασ 

Σύποσ 
απαςχόλη-

ςησ 

*Κύρια 
ςχολ. 

μονάδα 

**Μέρεσ 
Τπηρ./ 
εβδομ. 

Από Έωσ 
Χρόνοσ ςε Κατη-

γορία 
ςχολ. 

Μο-
νάδεσ 

Έτη Μήνεσ Μέρεσ 

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

   
  

     
  

 
* Συμπλθρώνεται με ΝΑΙ ι ΟΧΙ. 
** Όταν υπάρχει για ίδιο χρονικό διάςτθμα υπθρζτθςθ ςε δφο ι περιςςότερα ςχολεία, ςυμπλθρώνονται τα πεδία αυτά 

με τρόπο που να προκφπτει ο υπολογιςμόσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο των μετακζςεων με κλάςμα ανά ςχολείο 
υπθρζτθςθσ. Σθμειώνουμε ότι πρζπει για κάκε υπθρζτθςθ να ζχουμε 5 θμζρεσ κάκε εβδομάδα.  

 

ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ το τρζχον ζτοσ (2012-13) κα 
ςυμπλθρώςουν αυτι τθ ςελίδα μόνο ωσ προσ τθν υπθρζτθςθ του παρόντοσ ζτουσ κακώσ τα ςτοιχεία των προθγοφμενων 
υπθρετιςεων ζχουν ιδθ καταχωριςτεί ςτο ςφςτθμα. 

ΗΜΕΙΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ:  
Ι. Όταν πρόκειται για προχπθρεςία που δεν υπολογίηεται για Μ..Δ., κα αναγράφεται ςτον παραπάνω πίνακα, αλλά 

κα καταχωρείται ςτο Μθτρώο, ςτθν «Αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία»  κι όχι ςτισ «Τπθρετιςεισ». 
ΙΙ. Θα πρζπει να διορκωκεί θ θμερομθνία λιξθσ τθσ τελευταίασ υπθρζτθςθσ όςων μετατζκθκαν το προθγοφμενο ζτοσ 

(2011-12) από 31-8-2012 ςε 21-6-2012. 
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υνθμμζνα κατακζτω τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8) 
 

9) 
 

10) 
 

 
       
    

 
  Ημερομηνία................................ 

 

Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΛΕΓΧΟΤ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Ο/Η   ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

   

   

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ  

υμπληρώνονται ωσ εξήσ τα πεδία των ακόλουθων ενοτήτων: 
 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ: την επιλογή «Οικογενειακή κατάσταση» αναγράφεται: έγγαμοσ/η, άγαμοσ/η, ςε 

χηρεία, διαζευγμένοσ/η. 
 ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΜΕΣΑΣΑΞΗ: υμπληρώνονται με «ναι» ή «όχι». 
 ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ: Aν δεν επαρκεί μία ςελίδα ςυμπληρώνεται και δεύτερη. 
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