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Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, νη λενδηνξηδόκελνη ηνπνζεηνύληαη 

πξνζσξηλά ζε θελή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο πεξηνρήο δηνξηζκνύ κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ΠΤΠΔ. Η νξηζηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπγθξίλνληαη από 

θνηλνύ κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ θιάδνπ ηνπο. 
 

Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην θαζνξίδεη, επίζεο, όηη νη λενδηνξηδόκελνη ππνρξενύληαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν ζρνιηθώλ εηώλ θαη 

νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή κεηαβνιή πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ηεο ηνπνζέηεζεο απηήο, όπωο απόζπαζε ή 

κεηάζεζε, βάζεη γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο θαηά ην ωο άλω ρξνληθό δηάζηεκα, δελ επηηξέπεηαη πιελ ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηωλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4722/2020, γηα ηνπο νπνίνπο ε εμαίξεζε από 

ηελ παξακνλή ζηελ πεξηνρή δηνξηζκνύ αθνξά ζην δηθαίωκα απόζπαζεο θαη όρη κεηάζεζεο. 
 

ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε Α.Π. 88045/E2/20-07-2021 αλαθέξεηαη: «Λακβάλνληαο σζηόζν 

ππόςε ην γεγνλόο όηη ζε νξηζκέλεο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο 

απόζπαζεο εληόο Π.Υ.Σ.Π.Δ. γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2021-2022 εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο πνπ δηνξίζηεθαλ κε ην ΦΔΚ αξ. 1289/Γ’/19-08-2020 θαη ηα νηθεία Π.Υ.Σ.Π.Δ. ηηο ηθαλνπνίεζαλ, 

εξκελεύνληαο σο ππνρξέσζε ηελ παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Π.Υ.Σ.Π.Δ. όρη όκσο θαη ζην ζρνιείν 

νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο, θαηά ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζίαο καο, για λόγοσς ίζης μεηατείριζης ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

απέλαληη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο λόκνπ, είναι δσναηό να ικανοποιηθούν από ηα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

αιηήζεις ηων ως άνω εκπαιδεσηικών περί απόζπαζης από ηο ζτολείο οριζηικής ηοποθέηηζης ζε άλλο 

ζτολείο ηης ίδιας περιοτής διοριζμού ηοσς για ηο διδακηικό έηος 2021-2022.». 
 

ηελ εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε Α.Π. 100094/E2/12-08-2021 αλαθέξεηαη: «Σε ζπλέρεηα ηνπ αξ. πξση. 

88045/Δ2/20-7-2021 εγγξάθνπ καο θαη κεηά από εξσηήκαηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζαο γλσξίδνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ δηνξίζηεθαλ κε ην 

ΦΔΚ αξ. 1289/Γ’/19-08-2020 θαη αποζπώνηαι καηά ηο διδακηικό έηος 2021-2022 ζε άλλο ζτολείο ενηός 

ηης περιοτής διοριζμού ηοσς, θεμελιώνοσν δικαίωμα μεηάθεζης από περιοτή ζε περιοτή μεηάθεζης, αλλά 

δεν θεμελιώνοσν δικαίωμα βεληίωζης (δει. κεηάζεζε εληόο ΠΤΠΕ).». 
 

Οη δύν απηέο αιιειναλαηξνύκελεο εγθύθιηνη κόλν ζύγρπζε πξνθάιεζαλ, δεδνκέλνπ όηη ηα θαηά ηόπνπο 

ΠΤΠΔ, δίλνληαο δηαθνξεηηθή εξκελεία, αιινύ ηθαλνπνίεζαλ ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη αιινύ όρη. 
 

Φέηνο, δεκηνπξγείηαη αλάινγν πξόβιεκα θαη κε ηνπο λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γεληθήο 

Εθπαίδεπζεο, θαζώο θάπνηα ΠΤΠΔ ζπλερίδνπλ λα εξκελεύνπλ θαηά ην δνθνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εγθπθιίνπο πνπ αθνξνύζαλ ζηνπο λενδηόξηζηνπο Δηδηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 

2021-2022. 
 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Δ.50/1996, όπωο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύεη, ν 

ρξόλνο ππεξεζίαο ζε ζέζεηο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ θαη ηωλ κεηαηαζζνκέλωλ 

εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ν ρξόλνο παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηάζεζε ηωλ ππεξεζηαθώλ 

ζπκβνπιίωλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, εθόζνλ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα, ιακβάλεηαη ππόςε 

γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο. 
 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νθείιεη λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα γηα ηελ εληαία 

εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ από ηα θαηά ηόπνπο ΠΤΠΕ, δίλνληαο έλα ηέινο ζηηο όπνηεο 

απζαηξεζίεο θαη ιαλζαζκέλεο εξκελείεο. 
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