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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ,
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
--ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η,
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄
--Σαχ. Δ/νςη: Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαροφςι
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ΠΡΟ:

1. Τισ Δ/νςεισ Πρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ
Ζδρεσ τουσ
2. Τισ Περιφερειακζσ Δ/νςεισ
Πρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ
Ζδρεσ τουσ

Πληροφορίεσ :
Π/ΘΜΙΑ
Αβραντίνησ Δ.

210.344 3327

Δ/ΘΜΙΑ
Κανδηλαναφτησ Χ.

210.344 2387

ΘΕΜΑ :

Αρ. Πρωτ.
Βαθμόσ Προτερ.
Φ.361.1/412/123280/Δ1

KOIN:

Διάκεςθ Εκπαιδευτικϊν

Κατόπιν ερωτθμάτων, ςχετικά με εκπ/κοφσ που πλεονάηουν ςε Δ/νςεισ Α/κμιασ και
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ:
Α. Στισ διατάξεισ του άρκρου 16, περίπτωςθ Γϋ «Αποςπάςεισ» του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ
167/30-09-1985 τ.Αϋ) ορίηεται ότι: «1. Αν υπάρχουν εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ μπορεί
να γίνει απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από
ςχολείο ςε ςχολείο του ίδιου νομοφ ι νομαρχιακοφ διαμερίςματοσ για χρονικό διάςτθμα
μζχρι δφο μινεσ με απόφαςθ του νομάρχθ, φςτερα από ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ
διεφκυνςθσ. 2. Παράταςθ τθσ απόςπαςθσ αυτισ ι απόςπαςθ για χρονικό διάςτθμα
μεγαλφτερο του διμινου και ζωσ τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ γίνεται με απόφαςθ του
νομάρχθ, φςτερα από πρόταςθ τον οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 3. Με
τθν ίδια διαδικαςία μποροφν να αποςπαςτοφν και προςωρινοί αναπλθρωτζσ από ςχολείο ςε
ςχολείο του ίδιου νομοφ ι νομαρχιακοφ διαμερίςματοσ, εφόςον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο
τθσ απόςπαςθσ οι λόγοι που επζβαλαν τθν πρόςλθψι τουσ ςτο ςχολείο που υπθρετοφν.»
Β. Στισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-03-2003 τ.Αϋ) ορίηεται
ότι: «20. α) Παραιτιςεισ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
όταν υποβάλλονται ςτθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, εφόςον γίνονται αποδεκτζσ,
παράγουν ζννομα αποτελζςματα από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ. Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ
του οικείου κεντρικοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, μπορεί να γίνει αποδεκτι παραίτθςθ
εκπαιδευτικοφ και να λυκεί θ υπαλλθλικι ςχζςθ αυτοφ ςτθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ,
εφόςον ςυντρζχουν ςοβαρζσ ανάγκεσ, όπωσ βαριζσ και δυςίατεσ αςκζνειεσ και εξαιρετικά
ςοβαροί οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικοφ.
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β) Κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ επιτρζπεται μετακίνθςθ εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από ςχολείο ςε άλλο ςχολείο, μόνον ςτισ
περιπτϊςεισ που υπάρχουν υπεράρικμοι ι υπάρχει ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ
ωραρίου διδαςκαλίασ. Κατ' εξαίρεςθ μπορεί να επιτραπεί μετακίνθςθ, όταν ςυντρζχουν οι
λόγοι τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ αϋ, με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου ανϊτερου περιφερειακοφ
ςυμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνθςθ ςε άλλο ςχολείο τθσ περιοχισ τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
φςτερα από ςφμφωνθ και αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου κεντρικοφ υπθρεςιακοφ
ςυμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνθςθ ςε άλλο ςχολείο εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.»
Γ. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 21 του Ν.3475/2006 ορίηεται ότι: «Η παρ. 1
του άρκρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν
παρ.10 του άρκρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: ‘‘1.α)
Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικισ Γλϊςςασ, Γαλλικισ Γλϊςςασ, Γερμανικισ Γλϊςςασ,
Μουςικισ, Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, Φυςικισ Αγωγισ και Πλθροφορικισ, οι οποίοι
υπθρετοφν ςτθν πρωτοβάκμια ι ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και δεν ςυμπλθρϊνουν το
υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ, διατίκενται από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθ
δευτεροβάκμια και αντιςτρόφωσ για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου. Η διάκεςθ
γίνεται με απόφαςθ του διευκυντι εκπαίδευςθσ ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει ο
εκπαιδευτικόσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ο χρόνοσ
διάκεςθσ κεωρείται ότι ζχει διανυκεί ςτθν οργανικι τουσ κζςθ για τθ κεμελίωςθ
δικαιϊματοσ μετάκεςθσ.’’»
Δ. Στισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 147/10-03-2003 τ.Αϋ) ορίηεται
ότι: «3. Εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πλεονάηει
ςτθ ςχολικι μονάδα όπου ανικει οργανικά, αποςπάται: α) ςε άλλθ ςχολικι μονάδα
πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ τθσ
αρμοδιότθτασ του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ι Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαςθ του οικείου διευκυντι
εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου
ι β) ςε άλλθ ςχολικι μονάδα πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
αρμοδιότθτασ άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ι Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τθσ ίδιασ περιφερειακισ διεφκυνςθσ, με
απόφαςθ του περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου
ανϊτερου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου ι γ) ςε περιοχι μετάκεςθσ άλλθσ
περιφερειακισ διεφκυνςθσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου κεντρικοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Η
διαδικαςία τθσ περίπτωςθσ αϋ ακολουκείται και για τθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν που δεν
ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο διδαςκαλίασ. Στισ αποςπάςεισ τθσ παραγράφου
αυτισ, ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι μονάδεσ τθσ οργανικισ κζςθσ του
εκπαιδευτικοφ, εφόςον δεν υπολείπονται.»
Κατόπιν τθσ πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ Δ/νςεισ Α/κμιασ και
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και για λόγουσ ςφμπτυξθσ τμθμάτων διαπιςτϊκθκε το φαινόμενο ότι ζνασ
αρικμόσ εκ των εκπαιδευτικϊν που απαςχολοφνται ςτισ οικείεσ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ
πλεονάηει.
Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων και για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ
των ςχολείων Α/κμιασ και Β/κμιασ, προκφπτει ότι είναι δυνατι, με απόφαςθ του
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περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου ανϊτερου
περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, θ διάκεςθ εκπαιδευτικϊν (μονίμων ι
αναπλθρωτϊν) ςε άλλεσ Δ/νςεισ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αντίςτοιχα εντόσ τθσ
Περιφερειακισ Δ/νςθσ. Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ διδαςκαλίασ των διδακτικϊν
αντικειμζνων των αντίςτοιχων κλάδων εντόσ τθσ Περιφζρειασ ζχουν ικανοποιθκεί, τότε οι
Περιφερειακοί Δ/ντεσ υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία εντόσ δφο
(2) θμερϊν από τθ λιψθ του παρόντοσ τα ονόματα των εκπ/κϊν που πλεονάηουν
προκειμζνου να εξεταςκοφν οι περαιτζρω ενζργειεσ, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ
διατάξεισ.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κ Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργοφ κ. Ε. Χριςτοφιλοποφλου
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα
4. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα κ.Μ. Κοντογιάννθ
5. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε
6. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. - Τμιμα Αϋ
7. Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. - Τμιμα Αϋ
8. Δ/νςθ Σπουδϊν Π.Ε.
9. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε
10. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
11. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
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