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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την ψήφιση και δηµοσίευση του Νόµου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) «Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» επέρχονται αλλαγές σε θέµατα µεταθέσεων καθώς και αποσπάσεων τις οποίες σας
παραθέτω παρακάτω.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Θέµατα µεταθέσεων
1. Ο χρόνος παραµονής στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης του νεοδιοριζόµενου

εκπαιδευτικού  δε µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) ετών. Ο τρίτος χρόνος της
υπηρεσίας µοριοδοτείται µε το διπλάσιο του αριθµού µονάδων µετάθεσης της σχολικής
µονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόµενος.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγµατική υπηρεσία
δύο (2) ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το
οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα
αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας που προβλέπεται,
αφορά την οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή
τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και µετά.

3. Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών µε τέσσερα ή περισσότερα άγαµα
παιδιά όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. β του Π.Δ. 50/96 ισχύει µόνο για τις µεταθέσεις
από περιοχή σε περιοχή (όχι για τις µεταθέσεις  εντός Π.Υ.ΣΠ.Ε.) και δεν εξαιρούνται από
τις ρυθµίσεις του άρθρου 14 του ιδίου διατάγµατος που αναφέρεται στην κρίση και
τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών.

4. Οι µονάδες µετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών προσδιορίζονται µε
συντελεστή δυόµιση (2,5) για κάθε έτος υπηρεσίας από δύο (2) που όριζε το Π.Δ. 50/96.

5. Οι µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα, ορίζονται σε τέσσερις (4) από δύο (2)  που όριζε το
Π.Δ. 50/96.

Θέµατα αποσπάσεων
1. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για

τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειµένου για απόσπαση σε
άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την
πλησιέστερη σχολική µονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών
που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι
προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα και επιπλέον δύο (2) µονάδες
µετάθεσης για κάθε έτος.
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2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 καθώς και κάθε διάταξη που
ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. (η περ.  στ’  έχει  ως εξής:  για τα µέλη
των πρωτοβάθµιων εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νοµό που εκλέγονται, των δευτεροβάθµιων
και τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των
εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συµβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που
αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην
Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης,  καθώς και στα γραφεία
Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για
κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιµόρφωση ή
µετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων
από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασής τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην
οργανική τους θέση). Εποµένως µε την κατάργηση της παραπάνω περίπτωσης από το
σχολικό έτος 2010-2011 και εξής, ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών στις θέσεις αυτές δε
θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση.

3. Εκπαιδευτικός που πλεονάζει στη σχολική µονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται:
α. σε άλλη σχολική µονάδα της ίδιας περιοχής ή άλλης περιοχής µετάθεσης  του ιδίου
Π.Υ.Σ.Π.Ε. µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
β. σε άλλη σχολική µονάδα της αρµοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. της ίδιας Περιφερειακής
Διεύθυνσης, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
γ. σε περιοχή µετάθεσης άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης, µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 8
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση
εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά
καθήκοντα, κ.λ.π. β) η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 που αναφέρεται στις
περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία, Διευθύνσεις και
Γραφεία Εκπαίδευσης  που υπολογίζονται οι µονάδες µετάθεσης της οργανικής τους
θέσης γ) η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027 /2002 που αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που
είναι σύζυγοι µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και µπορούν να αποσπώνται µε αίτησή τους
κατ’ εξαίρεση σε αντίστοιχη µονάδα της πόλης που είναι η έδρα του τµήµατος του
Πανεπιστηµίου.

Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να λαµβάνουν την ενηµέρωση που στέλνω στα σχολεία στο
προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,  µπορούν να µου στείλουν µήνυµα στο:
iarvanit@sch.gr
Επίσης µέσα στο ιστολόγιο µου στην τοποθεσία http://iarvanitis.blogspot.com/ µπορείτε να βρείτε ότι
πιο νέο κυκλοφορεί στην εκπαίδευση και αφορά σε θέµατα λειτουργίας Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Νοµοθεσία –
εκπαιδευτική επικαιρότητα κ.λ.π. για την έγκαιρη, υπεύθυνη και έγκυρη ενηµέρωσή σας.

                                                                                      Πάντα στη διάθεσή σας

                                                                                      Γιάννης Αρβανίτης
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