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-Σισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ & 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
                       Ζδρεσ τουσ  
 
2.  Γραφεία Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ 
                       Ζδρεσ τουσ     

 

ΚΟΙΙΝ.: Σουσ Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ  
Εκπαίδευςθσ  
                       Ζδρεσ τουσ     

 

 
ΘΕΜΑ : Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν Ανάλθψθ Τπθρεςίασ των νεοδιόριςτων 

εκπαιδευτικϊν και τθν Σοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ  
 

Με αφορμι ερωτιματα ςχετικά με τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ υπθρεςίασ των νεοδιόριςτων 
εκπαιδευτικϊν και γενικότερα τθ διαδικαςία τοποκζτθςισ τουσ ςε κενά των ςχολικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςισ ςασ, ςασ κάνουμε γνωςτά τα ακόλουκα: 

 
Α. Ανάληψη υπηρεςίασ νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν 
φμφωνα με το από 12-08-2010 Δελτίο Σφπου του Τπουργείου Παιδείασ Δια βίου Μάκθςθσ 

και Θρθςκευμάτων με κζμα «Ανακοίνωςθ διοριςμϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ» ζχει οριςτεί ωσ θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτισ Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ θ περίοδοσ από 23-08-2010 ζωσ και 25-08-2010. 
  
            Είναι, δε, ςαφζσ ότι θ φυςικι παρουςία των εκπαιδευτικϊν ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. ι Δ.Ε. διοριςμοφ 
είναι απαραίτθτθ για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. Θζτουμε υπόψθ ςασ, όμωσ, ότι:  
 (Α1) εκπαιδευτικοί που αδυνατοφν να παρουςιαςτοφν ςτθν περιοχι διοριςμοφ, για 
ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ, και πρόκειται να τφχουν ςχετικισ αδείασ, οφείλουν να παρουςιαςτοφν 
ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. ι Δ.Ε. αντίςτοιχα του τόπου διαμονισ τουσ, προκειμζνου να ορκιςτοφν και να 
αναλάβουν υπθρεςία. Οι Προϊςτάμενοι των ανωτζρω Διευκφνςεων, αφοφ προβοφν ςτον ζλεγχο 
τθσ νομιμότθτασ των δικαιολογθτικϊν διοριςμοφ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν, υποχρεοφνται να 
αποςτείλουν άμεςα με fax το πρωτόκολλο ορκωμοςίασ, τθν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ και τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτισ Διευκφνςεισ Π.Ε. ι Δ.Ε. όπου διορίςκθκαν οι παραπάνω 
εκπαιδευτικοί, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα και τθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ του 
Τπουργείου. 

http://www.minedu.gov.gr/


 (Α2) ςε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ αδυνατεί (για εξαιρετικοφσ λόγουσ) να 
παρουςιαςτεί ςτθν περιοχι διοριςμοφ κατά τισ θμερομθνίεσ που ζχουν οριςτεί και επικυμεί 
παράταςθ ολίγων θμερϊν, ο χειριςμόσ του εν λόγω ηθτιματοσ ζγκειται ςτθν αρμοδιότθτα και 
διακριτικι ευχζρεια του αρμόδιου Διευκυντι *φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον/τθν εκπαιδευτικό+ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τον λόγο που επικαλείται ο εκπ/κόσ αλλά και τθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ των 
ςχολικϊν μονάδων (με τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν) πριν τθν ζναρξθ του 
διδακτικοφ ζτουσ.  
 

Τπενκυμίηεται, ςτο ςθμείο αυτό, ότι ςε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ.3 του 
άρκρου 41 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007 τ.Α’ ) (περί αξίωςθσ μιςκοφ) και τθσ παρ.3 του 
άρκρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάλθψθσ υπθρεςίασ). Ειδικότερα ςτα εν λόγω άρκρα ορίηεται 
αντίςτοιχα ότι «3. Η αξίωςθ του υπαλλιλου για το μιςκό αρχίηει από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ» και 
«3. Αφετθρία υπολογιςμοφ του χρόνου υπθρεςίασ των υπαλλιλων αποτελεί θ χρονολογία 
δθμοςίευςθσ ςτο Φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι θ ανάλθψθ υπθρεςίασ γίνεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πράξθσ διοριςμοφ, αλλιϊσ θ θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ». 

 
υμπλθρωματικά, κζτουμε υπόψθ ςασ, ότι ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 32 του 

Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-07-2010 τ.Α’ ) ορίηεται ότι «Oι τακτικοί και μετακλθτοί υπάλλθλοι και 
λειτουργοί του Δθμοςίου, τακτικοί και μετακλθτοί υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμίδασ, κακϊσ και οι ιερείσ και οι υπάλλθλοι των εκκλθςιαςτικϊν νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου που υπθρετοφν ι κα προςλθφκοφν μζχρι 31.12.2010 μποροφν να 
επιλζξουν προαιρετικά τθν υπαγωγι τουσ ςτο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 
νόμου αυτοφ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ μπορεί να κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του προθγοφμενου εδαφίου.» 
 

Β. Σοποθζτηςη Εκπαιδευτικϊν 
Για τθ διαδικαςία και τα κριτιρια τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

ιςχφουν τα κάτωκι: 
 
Β1. τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α’) 

ορίηεται ότι «Ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ τοποκετείται ςε κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ με απόφαςθ του οικείου διευκυντι 
εκπαίδευςθσ κατά τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του 
Α..Ε.Π., ςφμφωνα, φςτερα από πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου». 

Ειδικότερα, μζχρι τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ με τισ διατάξεισ του 
ανωτζρω νόμου, ςτισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 12 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι «ο 
νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τίκεται ςτθ 
διάκεςθ τθσ οικείασ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ και τοποκετείται ˉˊˇˋ̟́ʽ˄ʱ με απόφαςθ του 
διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ 
ςυμβουλίου ςε κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ περιοχισ και οριςτικά ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ 
διετίασ κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ, όπωσ ορίηεται ςτισ οικείεσ 
διατάξεισ. Ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςε ςχολικι μονάδα τθσ περιοχισ τθσ πρϊτθσ 
τοποκζτθςθσ μετά το διοριςμό δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριϊν ετϊν».   
 

Β2. τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του Π.Δ.144/1997 (ΦΕΚ 
127/20-6-1997 τ.Α’ ) αναφζρεται ότι «οι προϊςτάμενοι των Δ/νςεων ανακοινϊνουν τισ κενζσ κζςεισ 
των ςχολείων και καλοφν τουσ νεοδιοριςκζντεσ να υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ προςωρινισ 
τοποκζτθςθσ ςε ζνα ι περιςςότερα ςχολεία τθσ περιοχισ διοριςμοφ». 

Επίςθσ ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 2 του ίδιου Π.Δ. ορίηεται ότι «Σε περίπτωςθ 
που οι ίδιεσ κζςεισ ηθτοφνται από περιςςότερουσ υποψιφιουσ προτιμϊνται κατά ςειρά όςοι ζχουν 



τισ περιςςότερεσ μονάδεσ τοποκζτθςθσ από ˇʽˁˇʴʶ˄ʶʽʰˁˇˏˌ ˂ˈʴˇˎˌ, ˋˎ˄ˎˉʹˊʷˍʹˋʹ και 
ʶ˄ˍˇˉʽˈˍʹˍʰ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τισ μετακζςεισ και 
τοποκετιςεισ εκπ/κϊν».  

 
ασ υπενκυμίηουμε, δε, ότι οι διαδικαςίεσ μετάκεςθσ και τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν 

κακορίηονται με τισ διατάξεισ του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45/08-03-1996 τ. Α'), όπωσ τροποποιικθκε με 
το Π.Δ.100/1997 (ΦΕΚ 94/22-05-1997 τ. Α') και το Π.Δ.39/1998 (ΦΕΚ 43/09-03-1998 τ. Α' και ΦΕΚ 
262/27-11-1998 τ.Α' διόρκωςθ). 

υγκεκριμζνα ςασ διευκρινίηουμε ότι οι αναφερόμενεσ ωσ άνω μονάδεσ υπολογίηονται ωσ 
εξισ: 

 
Μονάδεσ από οικογενειακοφσ λόγουσ: 
τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 7 του Π.Δ.50/1996, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 

του Π.Δ. 39/1998 και τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 7 του Π.Δ.50/1996 ορίηεται ότι οι μονάδεσ μετάκεςθσ για 
οικογενειακοφσ λόγουσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

«ʰύ Οι ζγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ. Ίδιο 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)». 

ʲύ Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ʱʴʰ˃ʰ ʰ˄ʺ˂ʽˁʰ ʺ ˋˉˇˎʵʱʸˇ˄ˍʰ ˉʰʽʵʽʱ (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 Κοινότθτασ ι του 
οικείου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ κατά περίπτωςθ. Ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ του 18ου ι του 
25ου ζτουσ τθσ θλικίασ κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται 
οι μετακζςεισ». 
 

Μονάδεσ ςυνυπηρζτηςησ: 
τισ διατάξεισ των παρ.5 και 6 του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/1996 ορίηεται ποιοι δικαιοφνται 

μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ κακϊσ και πωσ αυτι αποδεικνφεται. Ειδικότερα: 
«5. Μονάδεσ μετάκεςθσ για ˋˎ˄ˎˉʹˊʷˍʹˋʹ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν 

μετάκεςθ από μία περιοχι ςε άλλθ, εφόςον ο/θ ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται ςτθν περιοχι αυτι. 
Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται και για μετακζςεισ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ 
περιοχισ, ι τισ τοποκετιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία, εφόςον ο/θ ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται 
ςτθν περιφζρεια του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, όπου ηθτείται θ μετάκεςθ ι θ τοποκζτθςθ. Οι 
εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων λαμβάνουν ˍʷˋˋʶˊʽˌ όпύ ˃ˇ˄ʱʵʶˌ ˃ʶˍʱʻʶˋʹˌ για 
ςυνυπθρζτθςθ. 

6. Για τθν απόδειξθ του τόπου και τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου υποβάλλονται 
κατά περίπτωςθ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

α) προκειμζνου περί υπαλλιλων του δθμοςίου ι υπαλλιλων ΝΠΔΔ ι ΟΤΑ ι υπαλλιλων του 
υπόλοιπου δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ κακορίςτθκε με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 
1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α' ) όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει ι άμιςκων 
δθμοςίων υπαλλιλων ι λειτουργϊν, βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ του, από τθν οποία να προκφπτει ότι 
ο ι θ ςφηυγοσ υπθρετεί οργανικά και όχι με απόςπαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο.  

β) Προκειμζνου περί εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα ι ελεφκερων επαγγελματιϊν, 
βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι 



θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον τόπο που ηθτείται θ μετάκεςθ τουλάχιςτον τα δφο τελευταία χρόνια από 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα».  

 
Μονάδεσ εντοπιότητασ: 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 παρ. 5 του Ν.3848/2010 οι μονάδεσ μετάκεςθσ 

για εντοπιότθτα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9 του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/1996, 
ορίηονται ςε τζςςερισ. 

 
Β3. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 16 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 

141/10-06-2003 τ. Αϋ) και τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Αϋ) 
προκφπτει ότι κατά τθ διαδικαςία τοποκετιςεων των εκπαιδευτικϊν προτάςςονται οι πολφτεκνοι 
εκπαιδευτικοί και ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία 
και ςτθ ςυνζχεια αυτοί που πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ Ι: Κατά τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 
τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. ι Δ.Ε. είναι ςαφζσ ότι προθγοφνται οι μετατικζμενοι εκπαιδευτικοί, ακολουκοφν οι 
νεοδιοριςκζντεσ και ζπονται οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί. 

 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΙΙ: Κακόλθ τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν, από τθ ςτιγμι τθσ 

γνωςτοποίθςθσ των κενϊν κζςεων ςτουσ υποψθφίουσ (ςε εφαρμογι του δεφτερου εδαφίου τθσ 
παρ.1 του άρκρου 2 του Π.Δ.144/1997) μζχρι και τθν πλιρωςι τουσ κα πρζπει να υπάρχει ςυνεχι 
καταγραφι και επικαιροποίθςθ των οργανικϊν και λειτουργικϊν κενϊν ανά ςχολικι μονάδα ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ survey, με ευκφνθ του Προϊςταμζνου τθσ οικείασ Δ/νςθσ. 
 
 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα κ. Κουλαϊδι 

 Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 

 Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. 

 Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε., Σμιματα Α’ και Γ’ 

 Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε., Σμιματα Α’ και Γ’ 
 
 
 
 


