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� Οριστική τοποθέτηση 
 

� Κριτήρια και µονάδες µετάθεσης – τοποθέτησης 
 

� Βήµα – βήµα η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων 
εκπαιδευτικών 

 
� Μετάθεση 

 
� Κριτήρια µεταθέσεων 

 
� Eιδικές κατηγορίες µετάθεσης 

 
� Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή 

 
� Αµοιβαίες µεταθέσεις 

 
� Έξοδα µετακίνησης - Μετάθεσης 

 
 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

 Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού γίνεται µε ειδική, ατοµική διοικητική πράξη την οποία εκδίδει 
ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µετά από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου (ΠΥΣΠΕ). 

 
 

 Οριστική τοποθέτηση 
 (Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆τα 100/97 και 39/98) 

 
 Η αίτηση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται εντός Νοεµβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία 
έναρξης καθορίζεται µε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος), χωρίς να αναγράφονται στη 
δήλωση προτιµήσεις συγκεκριµένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια 
δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του. Κατ' εξαίρεση, 
πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαµβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί 
µέχρι το τέλος Ιανουαρίου.  
 Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
και αφού προσδιορίσουν τις µονάδες τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού (βλ. παρακάτω «µονάδες 
τοποθέτησης») αποστέλλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. µέχρι 15 Φεβρουαρίου τους πίνακες των εκπαιδευτικών 
που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση. 
  

Η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τρεις φάσεις: 
  

1Η  ΦΑΣΗ: Το Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφού τοποθετήσει τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, µε ανακοίνωσή του 
καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες δήλωση στην οποία αναγράφουν µέχρι είκοσι (20) σχολικές µονάδες όπου 
επιθυµούν να τοποθετηθούν. Μετά την εξέταση των δηλώσεων το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις 
που παραµένουν κενές. 
2Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε 
σχολεία της προτίµησής τους µπορούν, αν το επιθυµούν να υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από 
σύγκριση µεταξύ τους. 
3Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίµησής τους, τοποθετούνται 
προς το συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραµένουν ως υπεράριθµοι στη διάθεση του 
Π.Υ.Σ.Π.Ε.. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Οι εκπαιδευτικοί που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίµησης για συγκεκριµένα σχολεία 
κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις λιγότερες µονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία 
υπάρχουν κενά κατατάσσονται µε βάση τις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.∆.). 
Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες µονάδες τοποθέτησης 
στα σχολεία µε τις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης. 
 
 

 

    Κριτήρια και µονάδες µετάθεσης - τοποθέτησης 

(Π.∆ 50/96 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 100/97) 
 
 Κριτήρια για τις µεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
είναι: 
 

1) η συνολική υπηρεσία  
2) η συνυπηρέτηση 
3) οι οικογενειακοί λόγοι 
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4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 
5) η εντοπιότητα 
6) η πρώτη προτίµηση. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας των εκπαιδευτικών κατά τις µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.∆. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που 
υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά:  

α) στη συνυπηρέτηση  
β) στην εντοπιότητα  
γ) στους οικογενειακούς λόγους  
δ) στη συνολική υπηρεσία  
ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν  
στ) στην πρώτη προτίµηση. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια τότε λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία 
και η σειρά δηµοσίευσης του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Τα κριτήρια αυτά αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως: 

 
Συνολική υπηρεσία  (2,5 µονάδες για κάθε χρόνο) 

 
 Για τον υπολογισµό της συνολικής υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη: 
 
 
♦ Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας εκπαίδευσης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. από το ΦΕΚ διορισµού του εκπαιδευτικού µέχρι 31 Αυγούστου του επόµενου έτους 
από το διορισµό τους, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεµβρίου. Για όσους ανέλαβαν 
υπηρεσία µετά το Σεπτέµβριο, από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε ελληνικά 
σχολεία της Κύπρου. 

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολεία αρµοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. µε ωριαία 
αντιµισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται µε κλάσµα που έχει αριθµητή τις προσφερθείσες ώρες 
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και παρονοµαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά 
το χρόνο υπολογισµού των µονάδων µετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της 
αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης. 

♦ Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. 

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον αυτή λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. 

♦ Ο χρόνος αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ηµεδαπής 
υπαγόµενα στην Α/θµια ή Β/θµια βαθµίδα εκπαίδευσης. 

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε µετά την 
ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

♦ Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών µε ή 
χωρίς αποδοχές καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών. 

♦ Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 
8, παρ. 8 του Ν. 2817/00). Η προϋπηρεσία των καθηγητών ξένων γλωσσών στο Βρετανικό 
Συµβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται σαν υπηρεσία σε ιδιωτικά 
σχολεία (άρθρο 8, παρ. 17 του Ν. 2817/00).  

♦ Ο χρόνος αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών: 
� στην ιδιωτική Α/θµια ή Β/θµια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χωρίς 

να αφαιρούνται  - όπου υπάρχουν - οι καλοκαιρινοί µήνες, 
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� στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη ∆ιδακτική στήριξη 
� στα ∆ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού (∆.Λ.Ε.Ν.) άρθρο 16 του Ν.2743/99 
� στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δηµόσια ΙΕΚ αρµοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 

εφόσον ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

� Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων 
τοποθέτησης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία, µόνο αν είναι αναγνωρισµένη. 

� Χρόνος ίσος ή και µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών υπολογίζεται ως πλήρης µήνας, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισµό των µονάδων 
µετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθµός µε δεκαδικό µέρος, διατηρούνται µόνο 
τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι µονάδες µετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται 
µε συντελεστή δυόµισι (2,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας. 

 
Οικογενειακοί λόγοι 

 
 
♦ Έγγαµος  ή ευρισκόµενος σε χηρεία ή διαζευγµένος ή σε διάσταση ή άγαµος γονέας εκπαιδευτικός 

στον οποίο έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών λαµβάνει                                                                                                     
τέσσερις (4) µονάδες 

♦ Πρώτο παιδί                      4 µονάδες 
♦ ∆εύτερο παιδί                    4 µονάδες 
♦ Τρίτο παιδί                        6 µονάδες 
♦ Τέταρτο και πάνω παιδί      7 µονάδες για το καθένα 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

� Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.  
 
� Σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δηµόσιες σχολές του εσωτερικού ή 

ισότιµες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν 
βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου 
πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήµου ή 
κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος κατά περίπτωση. Ως ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 
κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 

 
 

Μονάδες Συνθηκών ∆ιαβίωσης στις έδρες των σχολείων (Μ.Σ.∆.) 
 

� Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι κατηγορίας, κατά περίπτωση 
υπολογίζονται 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 µονάδες τοποθέτησης, αντίστοιχα. 

� 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 και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι 
προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα και επιπλέον δύο µονάδες µετάθεσης 
για κάθε έτος.  

� Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως ∆ιευθυντές ή 
Υποδιευθυντές λαµβάνουν τις µονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα 
καθήκοντά τους.  
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� Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης λαµβάνουν τις µονάδες της 
πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής µονάδας.  

� Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής 
κατηγορίας, λαµβάνουν τις µονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν µε βάση 
την εβδοµάδα των πέντε ηµερών.  

� Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία θεωρείται πραγµατική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση 
µονάδων µετάθεσης συνολικής υπηρεσίας.  

� Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και 
λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού 
εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο 
οπότε λαµβάνει τις µονάδες µετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε.  

� Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής µε αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α' 
κατηγορίας (λαµβάνει 1 µονάδα).  

� Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' 
κατηγορίας για την Αµερική και της Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες (λαµβάνουν 1,2,3 
µονάδες, αντίστοιχα).  

� Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται 
ενιαίος.  

  
Συνυπηρέτηση (4 µονάδες) 

  
 Οι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριµένα σχολεία, 
εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου ζητείται 
η τοποθέτηση. 
� Προκειµένου περί υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας, 

από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι µε απόσπαση στο 
συγκεκριµένο τόπο. 

� Προκειµένου περί εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα ή ελεύθερων επαγγελµατιών απαιτείται 
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται 
στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο 
∆ηµόσιο δεν δικαιούται τις µονάδες συνυπηρέτησης σύµφωνα µε την 95/91 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

 
 

Εντοπιότητα (4 µονάδες) 
 

 Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από 
διετίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 ∆εν αρκεί να είναι κανείς µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου. Στη βεβαίωση του ∆ηµάρχου θα πρέπει 
να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης στο συγκεκριµένο ∆ήµο. 
 
 

 

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών 
(Π.∆. 50/96, όπως τροποποιήθηκε µε το 100/97) 

  
 Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση, 
υποβιβασµό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών 
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µονάδων για τη διαπίστωση υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που 
συγχωνεύονται. 
 
 Αν διαπιστωθεί υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζεται 
µε την παρακάτω διαδικασία: 

1ο Βήµα 
 

Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθµίας σε σχολικές 
µονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαµβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των µεταθέσεων από Περιοχή 
σε Περιοχή, καθώς και τη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων µε τις µεταβολές στην 
οργανικότητα των σχολικών µονάδων (υποβιβασµοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, 
προαγωγές).  

 
2ο Βήµα 

 
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα 

σχολεία όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αν 
επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι. 
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

� ∆ήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της 
ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθµία. 

� ∆εν κρίνονται ως υπεράριθµοι όσοι έχουν µετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές κατηγορίες» - 
εκτός των πολυτέκνων. 

 
3ο Βήµα 

 
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους υπεράριθµους 

εκπαιδευτικούς, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
 
� Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι 

αυτοί που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης. 
� Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ως 

υπεράριθµοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των 
εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε 
περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που 
συγκεντρώνουν το µικρότερο αριθµό µονάδων µετάθεσης. 

 
 

4ο  Βήµα 
 
 Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από 
το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις 
οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών. 
 

 

5ο  Βήµα 
 

  Οι εκπαιδευτικοί που  χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και επιθυµούν (καταθέτοντας δήλωση 
προτίµησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το 
σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, 
συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις 
προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας µε αυτή του σχολείου τους.   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια οµάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν 
έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς µε περισσότερες µονάδες µετάθεσης οι 
αποµένοντες υπεράριθµοι τοποθετούνται σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας 
περιοχής µετάθεσης.  
   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
  

� Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και δεν υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης, καθώς 
και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, συγκρινόµενοι µε 
όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση.  

� Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων µπορούν εφόσον το επιθυµούν να µετατεθούν 
κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως 
υπεράριθµοι, αν σε αυτό δηµιουργηθούν κενές θέσεις. 

� Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις, 
παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές 
µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης 
και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.  

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 

� Aπό τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν µετατεθεί ως «ειδικές 
κατηγορίες» (βλέπε παρακάτω). 

� Οι πολύτεκνοι (εξ ιδίας οικογένειας) δεν εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη 
ρύθµιση των υπεραριθµιών (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 3848/10).   

� Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα µετάθεσης πριν το χαρακτηρισµό 
τους ως υπεράριθµοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής τους θέσης. 

   
 
 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
 
 

 Η αίτηση για µετάθεση υποβάλλεται εντός Νοεµβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης 
καθορίζεται µε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος) στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης στην 
αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά. Οι 
προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσµία 
υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου 
παιδιού λαµβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί µέχρι τέλος Ιανουαρίου. Επίσης, µέχρι τέλος 
Ιανουαρίου µπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυµούν να υπαχθούν στις ειδικές 
κατηγορίες µετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά την 30ή 
Νοεµβρίου. Ανάκληση της αίτησης µπορεί να γίνει µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου. 
 Για τη µετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία 2 (δύο) ετών στην κατεχόµενη 
οργανική θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις 
(άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3848/10). Η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας αφορά 
την οργανική θέση στην οποία µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί από το 2011 και έπειτα, 
καθώς και όσους διορίστηκαν µετά το 2010. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης 
των νεοδιοριζοµένων και των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραµονής των 
εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν 
οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης 
(άρθρο 8, παρ. 2 του Π.∆.τος 50/96). 
    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πολιτική ηγεσία έχει δεσµευτεί ότι η υποχρέωση για υπηρέτηση της 
οργανικής θέσης θα επανέλθει στο ένα έτος από την τρέχουσα σχολική χρονιά (µεταθέσεις 2013).    
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      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
� Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης εφόσον 

έχουν συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση µέχρι 31 
Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις (άρθρο 11, παρ. 1, εδ. γ' 
του Π.∆τος  50/96). 

� ∆εν απαιτείται η παραµονή στην οργανική θέση στις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών 
κατηγοριών (βλέπε παρακάτω: "ειδικές κατηγορίες") καθώς και στις περιπτώσεις µετάθεσης από 
σχολείο Γενικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.∆.∆.Υ. (άρθρο 8, παρ. 4 του Π.∆τος 50/96). 

� Ο χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης µπορεί να προκύπτει από συνυπολογισµό 
σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους (άρθρο 8, παρ. 3 του Π.∆τος 50/96). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 ∆εν θεµελιώνει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί κατά 
τη διάρκεια διαφόρων διδακτικών ετών σε σχολεία εκτός της οργανικής του θέσης, αφού δεν µπορεί 
να συνυπολογίσει αθροιστικά το χρόνο των θερινών διακοπών των αντίστοιχων ετών ως χρόνο 
υπηρεσίας στην οργανική του θέση (864/1989 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).  
  

 
Κριτήρια µεταθέσεων 

  
 Για τα κριτήρια µεταθέσεων βλέπε «κριτήρια και µονάδες τοποθέτησης». Επιπλέον, για τις 
µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή λαµβάνεται υπόψη και το κριτήριο της «πρώτης προτίµησης» 
(2 µονάδες). 

 
 

Eιδικές κατηγορίες µετάθεσης 
(άρθρο 13 του Π.∆. 50/1996) 

 
Kατά τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών µετατίθενται ή 

τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους: 
  

1. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή 
εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από µεσογειακή 
αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
σε στάδιο αιµοκάθαρσης, AIDS, σύνδροµο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής 
ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας Yγειονοµικής 
Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. 

 
2. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαµα παιδιά, τα οποία δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα 
φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δηµόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιµες του εξωτερικού, 
εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο 
εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού 
τίτλου. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η 
∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 

 
3. Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία που 

χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο 
αιµοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής 
καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θµιας Yγειονοµικής 
Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.  

 
4. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική µορφή αναιµίας 

τυγχάνουν των ευεργετηµάτων που απολαµβάνουν κατά νόµο όσοι πάσχουν από οµόζυγη 
µεσογειακή αναιµία (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005). 

 
5. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται κατά 

τη διαδικασία των µεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων, αµέσως µετά τους 
υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή 
αναιµία (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03).  

 
6. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από τις ασθένειες: «Von Willebrand», «Hodgkin» και 

«Non -Hodgkin» (αρ. 19/18-9-08 Απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας).  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
H προτεραιότητα ισχύει για τις µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή και για τις µεταθέσεις 

και τοποθετήσεις της ίδιας Περιοχής (άρθρο 30, παρ. 3, εδ. α’ του Ν. 3848/10). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης 2 (σ.σ. 

πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογένειας) ισχύει µόνο για τις µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή. 
∆εν ισχύει για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας Περιοχής (άρθρο 30, παρ. 3, εδ. β’ 
του Ν. 3848/10). 

 
Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις στην Ειδική Αγωγή 

 
Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, και των Τ.Ε. γίνεται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε σπουδές στην ΕΑΕ, οι οποίοι τοποθετούνται µε τα ισχύοντα κριτήρια 
της Γενικής Εκπαίδευσης µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση ή αναπλήρωση. 

Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ µπορεί να µετατίθενται κατά σειρά 
εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της Γενικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 3699/08, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 47, παρ. 
5β του Ν. 3848/10): 

 
� Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στην ΕΑΕ. 
� Είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ. 
� Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα ∆ιδασκαλεία της ηµεδαπής ή 

ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. 
� Είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τµήµατος ΕΑΕ ή τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία.  
� Είναι εκπαιδευτικοί µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον 67%. 
� Είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση 

των αρµόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών. 
� ∆ιαθέτουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία τριών (3) διδακτικών ετών σε δοµές ΕΑΕ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική 

νοηµατική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών, µετατίθενται κατά προτεραιότητα 
σε σχολικές µονάδες κωφών και τυφλών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού 

προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτοµα µε µόνιµη αναπηρία 
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τουλάχιστον 67% σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
20% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σ’ αυτές. 

• Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από µετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύµφωνα 
µε το σύνολο των µορίων τους. 

 

 
Αµοιβαίες µεταθέσεις 

 
 ∆ικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για αµοιβαία µετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον 
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
� Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να µην έχουν συµπληρώσει 25ετή 

πραγµατική υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 
� Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 
� Να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των 

µεταθέσεων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού τους στο Φ.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικοί, 
εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
� Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι µετατίθενται αµοιβαία έχουν το δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης 

για σχολεία των περιοχών µετάθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία 
µετατέθηκαν, εφόσον από την ηµεροµηνία της µετάθεσής τους αυτής και µέχρι 31 Αυγούστου 
του έτους που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις υπηρετήσουν για µία τριετία εκτός της περιοχής 
από σχολείο της οποίας µετατέθηκαν.  

� Οι ενδιαφερόµενοι για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση 
εκπαίδευσης, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ανακοίνωση των µεταθέσεων στον 
ηµερήσιο τύπο. Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόµενοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις για αµοιβαία µετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των 
δικαιολογητικών, υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες τις αιτήσεις στο Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν πρόκειται για µετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας 
Περιοχής µετάθεσης ή στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΚΥΣΠΕ), δια της ∆ιεύθυνσης 
Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αν πρόκειται για µετάθεση από σχολείο µιας Περιοχής σε σχολείο 
άλλης Περιοχής.  

� Οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι δε δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης. 

 
 

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Οι αναγνωριζόµενες σε βάρος του ∆ηµοσίου δαπάνες µετακίνησης είναι (άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 
2685/99)ι: 

� Το αντίτιµο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών µέσων, η έκδοση κάρτας απεριορίστων 
διαδροµών, καθώς και η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου ή µισθωµένου 
οχήµατος, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρησιµοποίησή του. 

� Τα έξοδα διανυκτέρευσης. 
� Η ηµερήσια αποζηµίωση. 
� Τα έξοδα µετάθεσης, τοποθέτησης και απόσπασης. 
� Τα έξοδα µετακίνησης όσων αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, για τη 

µετάβασή τους στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος και κατά µήνα ηµερών εκτός 

έδρας καθορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες κατ’ έτος 
(άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3833/10). Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το 
υφιστάµενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, 
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επιτρέπεται η υπέρβαση των εξήντα (60) ηµερών µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και 
τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθµός των 
ηµερών αυτής, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµέρες (άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 
4024/11).   
 

Οι µετακινούµενοι υπάλληλοι λόγω µετάθεσης δικαιούνται (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 
2685/99): 
 

Α) Έξοδα µετακίνησης των ιδίων και των µελών των οικογενειών τους. 
Β) Έξοδα µετάθεσης. 
 

Ο µετακινούµενος λόγω µετάθεσης δικαιούται τα έξοδα µετακίνησης αυτού και των µελών 
της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατοµικού του εισιτηρίου. Ως µέλη της 
οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαµα τέκνα του µέχρι του 20ού έτους της ηλικίας τους 
συµπληρωµένο ή µέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή 
σε περίπτωση σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δυο 
συζύγων, εφόσον διαµένουν µε τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν (άρθρο 14, παρ. 2 και 3 
του Ν. 2685/99). 

Ο µετακινούµενος µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο που ανήκει στον ίδιο ή σε σύζυγο, 
δικαιούται: 

� Χιλιοµετρική αποζηµίωση µε επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ) ή µε 
µοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ανά χιλιόµετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ 1772/6-12-06 
Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07). 

� ∆απάνη διοδίων επί κίνησης µέσω εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ναύλο αυτοκινήτου 
σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 2685/99). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: «Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών καθώς και το ύψος αυτών 

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και τις 
διαµορφούµενες κάθε φορά συνθήκες» (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 3833/10). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µέλη των οικογενειών των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν 
στις ίδιες θέσεις µε τους µετατιθέµενους υπαλλήλους. Αν τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν 
συνταξιδεύουν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει το ∆ηµόσιο, µε την προϋπόθεση ότι αυτά 
µετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 (έξι) µηνών από την ηµεροµηνία 
µετακίνησης του υπαλλήλου. 

 
 

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
 

Έξοδα µετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που µετατίθενται µε αίτησή τους, 
µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων διδακτικών ετών, ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους στον τόπο από τον οποίο µετατίθενται (άρθρο 
14, παρ. 8 του Ν. 2685/99). 
 Στον µετακινούµενο λόγω µετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων µετάθεσης, που 
ορίζεται σε 880,41 Ευρώ για µετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο µετάθεσης 
είναι µέχρι 150 χιλιόµετρα. Το ποσό αυτό ισχύει και για µεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα (άρθρο 14, 
παρ. 4 του Ν. 2685/99 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9, παρ. 11 του Ν 3833/2010). 
 
 Το βασικό ποσό των 880,41 Ευρώ προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής (παρ. 5): 
 
 Κατά  10%, ήτοι 88,04 Ευρώ, για κάθε µετακινούµενο µέλος της οικογένειας του υπαλλήλου. 
 Κατά 50% για µεταθέσεις από, προς και µεταξύ των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου και 
∆ωδεκανήσου. 
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 Κατά 30% για µεταθέσεις από, προς και µεταξύ νήσων προβληµατικής περιοχής κατηγορίας 
Α’ (όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 667 τ. Β’) πλην των τεσσάρων 
προαναφερόµενων νοµών. 
 Κατά 20%, για τις υπόλοιπες, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, µεταθέσεις από νησί σε 
νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιµοποιείται θαλάσσιο µέσο 
µεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά µίλια. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη µεταφορά οικοσκευής του µετατιθέµενου 
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα, προστίθενται και 0,59 Ευρώ ανά χιλιόµετρο, 
για την πάνω από εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα απόσταση (άρθρο 9, παρ. 11 του Ν. 3833/10). 
Εάν η µετακίνηση περιλαµβάνει και διαδροµή µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος 
απλής διαδροµής του µεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου ∆.Χ. (παρ. 
6 του Ν. 2685/99). 
 Η καταβολή της οριζόµενης δαπάνης µεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται µε την 
προσκόµιση φορτωτικής ή άλλων επίσηµων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν το 
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των 
υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον 
µετατιθέµενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων (άρθρο 9, παρ. 12 του Ν. 3833/10). 
Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί  φορτωτική ή άλλο επίσηµο παραστατικό στοιχείο, 
καταβάλλεται µόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού (παρ. 7 του Ν. 2685/99). 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν δικαιούνται έξοδα µετάθεσης (άρθρο 15 του Ν. 2685/99): 
 
 Οι νεοδιοριζόµενοι υπάλληλοι για τη µετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο 
του διορισµού τους. 
 0ι µετατιθέµενοι µε αίτησή τους, εφόσον η µετάθεσή τους πραγµατοποιείται πριν παρέλθουν 
τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούµενη µετάθεση ή τοποθέτηση. 
 Οι τοποθετούµενοι µε αίτησή τους σε τόπους εκτός της πόλης στην οποία είναι η έδρα της 
οργανικής τους µονάδας. 
 
 
 
 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
 
 

Οκτώβριος 2012 


