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Σο νομοκετικό πλαίςιο των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των εκπαιδευτικϊν
Το κζμα τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ που αφορά τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των
εκπαιδευτικών ζχει απαςχολιςει πολλζσ φορζσ τον κλάδο και τθ ΔΟΕ. Ωςτόςο, μζχρι ςιμερα, δεν ζχει
αντιμετωπιςκεί.
Διατάξεισ διάςπαρτεσ ςε πολλοφσ νόμουσ δυςκολεφουν πάρα πολφ τουσ ςυναδζλφουσ, οι οποίοι
δεν γνωρίηουν τελικά ποια νομοκεςία ιςχφει. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ πανςπερμίασ διατάξεων και τθσ
πολυνομίασ είναι θ δθμιουργία ςφγχυςθσ αντί τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων. Το υπουργείο Παιδείασ,
κατά καιροφσ -φςτερα από αιτιματα τθσ ΔΟΕ- ζχει ςυγκροτιςει επιτροπζσ μελζτθσ του κζματοσ, οι οποίεσ,
μζχρι τώρα, δεν ζχουν καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, χωρίσ να ζχει νομικι υπθρεςία, ανταποκρινόμενθ ςτο αίτθμα
χιλιάδων ςυναδζλφων, οι οποίοι μάταια περιμζνουν από το υπουργείο Παιδείασ να το κάνει, μελζτθςε το
υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, το κωδικοποίθςε, ςτο μζτρο του δυνατοφ, και το παρακζτει, ζτςι ϊςτε
όλοι να γνωρίηουν ςε ποιον νόμο κα ανατρζχουν, κάκε φορά, για το κζμα που τουσ απαςχολεί.
Η πολιτικι θγεςία του Τ.ΠΑΙ.Θ., αφοφ λάβει υπόψθ τθσ και τισ προτάςεισ των εκπαιδευτικϊν
Ομοςπονδιϊν, οφείλει να πραγματοποιιςει τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ που κα ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςι
του.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΣΑΘΕΗ
Ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 του Π.Δ.50/1996, ςτθν
παρ. 8 του άρκρου 1 του ν.3194/2003 και ςτο άρκρο 17 του ν.3402/2005. Στον ν.4653/2020, με το άρκρο
55, επανιλκε θ προτεραιότθτα για τισ μετακζςεισ των εκπαιδευτικών του άρκρου 13 του Π.Δ.50/1996 και
για τουσ πολφτεκνουσ εκπαιδευτικοφσ του άρκρου 6 του ν.3454/2006, κακώσ και για γονείσ ενόσ (1)
ανάπθρου τζκνου, με ποςοςτό αναπθρίασ 67% (παρ. 2 του άρκρου 39 του ν.4403/2016) τόςο για τισ
μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ όςο και για τισ μετακζςεισ και τοποκετιςεισ εντόσ τθσ
ίδιασ περιοχισ.
Με τον ν.4653/2020 (ςτισ καταργοφμενεσ διατάξεισ) οι πολφτεκνοι εκπαιδευτικοί εξαιροφνται και
από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 14 του Π.Δ.50/1996 «Κρίςθ και τοποκζτθςθ υπεράρικμων εκπαιδευτικών»,
όπωσ αυτό ςυμπλθρώκθκε με το άρκρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997.
Με τθν υπ’ αρικμόν 19 απόφαςθ τθσ 217θσ/18.9.2008 Ολομζλειασ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ και τθν υπ’ αρικμόν
1/4,05-02-2009 Πράξθ του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κεωρείται ότι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 13 «Ειδικζσ
κατθγορίεσ μετάκεςθσ» του Π.Δ. 50/1996 και οι νόςοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.
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ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α) Μοριοδότθςθ ςχολικϊν μονάδων (Π.Δ.50/1996, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ.100/1997, το
Π.Δ.39/1998 και το Π.Δ.111/2016, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 84 του ν.4547/2018).
Β) Αναμοριοδότθςθ - Κακοριςμόσ δυςπρόςιτων ςχολικϊν μονάδων (ΦΕΚ 3941/2018).
ΜΕΣΑΘΕΕΙ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Α) Μετακζςεισ-τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν (Π.Δ.50/1996, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ.100/1997, το
Π.Δ.39/1998 και το άρκρο 55 του ν.4653/2020).
Β) Μονάδεσ μετάκεςθσ (άρκρα 30 & 31 του ν.3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 59 του
ν.3966/2011, άρκρο 39 του ν.4115/2013, άρκρα 4 & 5 του ν.4283/2014, άρκρο 37 του ν.4351/2015, άρκρο
25 του ν.4203/2013, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4386/2016, άρκρο 72 του ν.4316/2016,
άρκρο 8 του ν.4574/2018).
Γ) Περιοχζσ μετάκεςθσ (ΦΕΚ 3399/2018 και ΦΕΚ 3419/2018).
Δ) Διαδικαςίεσ-προχποκζςεισ μετάκεςθσ ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ 1592/2004).
Ε) Μετακζςεισ ςυηφγων δικαςτικϊν κατά προτεραιότθτα (άρκρο 8 του ν.1868/1989, άρκρο 47 του
ν.2304/1995 και άρκρο 94 του ν.4055/2012).
Σ) Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ (άρκρο 48 του ν.4415/2016).
Ζ) Μετακζςεισ ςε Κζντρα Ειδικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) (άρκρο 9 του ν.4547/2018).
Η) Οργανικι κζςθ αποςπαςμζνων ςτο εξωτερικό (άρκρο 94 του ν.4547/2018).
ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Α) Μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν από κλάδο ςε κλάδο (από Π.Ε. ςε Δ.Ε. ι/και αντίςτροφα) (άρκρο 16 του
ν.1566/1985, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 17 του ν.1586/1986, άρκρο 5 του ν.1824/1988, άρκρα 69
και 70 του ν.3528/2007, άρκρο 80 του ν.4310/2014, άρκρο 64 του ν.4589/2019).
Β) Μετατάξεισ ςε διοικθτικζσ κζςεισ - Ενιαίο φςτθμα Κινθτικότθτασ (Ε..Κ.) (ν.4440/2016, όπωσ
τροποποιικθκε με τα άρκρα 33, 34, 35 του ν.4531/2018, τα άρκρα 70, 71, 72 του ν.4646/2019, κακώσ και
τα άρκρα 42, 43, 44 του ν.4647/2019).
Γ) Μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Δ.Ι.Π.) (άρκρο 20 του
ν.4452/2017).
ΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Α) Διοριςμόσ - τοποκζτθςθ νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν (Π.Δ.154/1996, όπωσ τροποποιικθκε με το
Π.Δ.144/1997).
Β) Σοποκζτθςθ νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν (άρκρο 62 του ν.4589/2019, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 66 του ν.4653/2020).
Γ) Παράταςθ ορκωμοςίασ και ανάλθψθσ υπθρεςίασ (άρκρο 17 του ν.3528/2007).
ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Π.Δ.50/1996 (άρκρο 14), όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ.100/1997 (άρκρο 12).
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ΑΠΟΠΑΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Α) Αποςπάςεισ μόνιμων, αναπλθρωτϊν και μελϊν Δ ςυλλόγων, αποςπάςεισ για διαπίςτωςθ
πεικαρχικοφ αδικιματοσ (άρκρο 16 του ν.1566/1985).
Β) Αποςπάςεισ κατά προτεραιότθτα
1) Αποςπάςεισ ειδικών κατθγοριών του Π.Δ.50/1996.
2) Αποςπάςεισ ςυηφγων ςτρατιωτικών και ιερζων (άρκρο 21 του ν.2946/2001, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 72 του ν.4316/2014 και το άρκρο 17 του ν.3649/2008, άρκρο 3 του
ν.4553/2018).
3) Αποςπάςεισ αιρετών Ο.Τ.Α., (άρκρο 93 του ν.3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο
7 του ν.4071/2012).
4) Αποςπάςεισ ςυηφγων δικαςτικών λειτουργών και του ΝΣΚ (άρκρου 47 του ν.2304/1995, άρκρο
94 του ν.4055/2012 και άρκρο 19 του ν.2386/1996).
5) Αποςπάςεισ ςυηφγων μελών ΔΕΠ (άρκρο 44Α του ν.4115/2013).
6) Αποςπάςεισ ςυηφγων ιατρικοφ προςωπικοφ του Ε.Σ.Υ., που υπθρετοφν ςε περιοχζσ που
χαρακτθρίηονται άγονεσ και προβλθματικζσ (άρκρο 34 του ν.3896/2010, όπωσ ςυμπλθρώκθκε με
το άρκρο 55 του ν.3918/2011).
Γ) Αποςπάςεισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (άρκρο 48 του ν.4415/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
το άρκρο 3 του ν.4473/2017).
Δ) Αποςπάςεισ εξωτερικοφ (άρκρο 16 του ν.4415/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 73 του ν.
4485/2017, το άρκρο 33 του ν.4521/2018, το άρκρο 94 του ν.4547/2018, το άρκρο 216 του ν.4610/2019,
κακώσ και το άρκρο 39 του ν.4653/2020). ΦΕΚ 1487/2018 – Κακοριςμόσ διαδικαςίασ απόςπαςθσ
εκπαιδευτικών ςτο εξωτερικό.
Ε) Αποςπάςεισ πλεοναηόντων εκπαιδευτικϊν (άρκρο 31 του ν.3848/2010).
Σ) Αποςπάςεισ ςε φορείσ (άρκρο 6 του ν.2740/1999, άρκρο 13 του ν.3149/2003).
Ζ) Αποςπάςεισ υπαλλιλων ςε γραφεία βουλευτϊν και κομμάτων (άρκρο 6 του Ν.1878/1990).
ΔΙΑΘΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ
Α) Άρκρα 14 & 16 του ν.1566/1985, άρκρο 3 του ΦΕΚ 1340/2002 και ΦΕΚ 64/2003.
Β) Άρκρο 21 του ν.3475/2006, άρκρο 25 του ν.4203/2013, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του
ν.4386/2016 και το άρκρο 46 του ν.4415/2016.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρο 62 του ν.4589/2019.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρα 12,13 και 16 του ν.1566/1985.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρο 9 του ν.4452/2017.
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρα 7 και 9 του ν.4354/2015.
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ
Άρκρο 6 του ν.3027/2002, άρκρο 41 του ν.3762/2009.
ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρα 13 και 14 του ν.1566/1985.
ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Άρκρο 21 του ν.1566/1985 και Π.Δ.47/2006.
ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ
Π.Δ.1/2003.
ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
Άρκρα 13, 14 και 15 του ν.2690/1999.
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Άρκρο 11 του ν.3230/2004.
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΔΤΙΑΣΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ
ΦΕΚ 1386/2001.

ΠΑΡΑΙΣΗΕΙ – ΑΠΟΛΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Α) Αίτθςθ παραίτθςθσ εκπαιδευτικϊν (άρκρο 33 του ν.4386/2016).
Β) Ανάκλθςθ αίτθςθσ παραίτθςθσ (άρκρο 148 του ν.3528/2007).
Γ) Αιτιςεισ παραίτθςθσ εκτόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Απριλίου και κατά τθ διάρκεια του
διδακτικοφ ζτουσ γίνονται αποδεκτζσ με απόφαςθ Υπουργοφ Παιδείασ, φςτερα από γνώμθ του Κεντρικοφ
Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου (Κ.Τ..Π.Ε.), για εξαιρετικοφσ λόγουσ.
Δ) Αυτοδίκαιθ παραίτθςθ υπαλλιλου από τθν πρϊτθ κζςθ ςε περίπτωςθ αποδοχισ διοριςμοφ ςε
δεφτερθ κζςθ (άρκρο 35 του ν.3528/2007).
Ε) Αυτοδίκαιθ απόλυςθ εκπαιδευτικϊν (άρκρο 4 του ν.3687/2008, άρκρο 59 του ν.4369/2016, άρκρο 155
του ν.3528/2007).
Σ) Απόλυςθ για ςωματικι ι πνευματικι ανικανότθτα (άρκρο 153 του ν.3528/2007).
Ζ) Επαναφορά ςτθν υπθρεςία λόγω πλάνθσ (άρκρο 4 του ν.4151/2013).
Η) Επάνοδοσ ςτθν υπθρεςία εκπαιδευτικϊν - υποψιφιων βουλευτϊν (άρκρο 12 του ν.3231/2004).
Θ) Διακεςιμότθτα λόγω αςκζνειασ (άρκρο 100 του ν.3528/2007).
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