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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ/ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Διορισμός  

2. Τοποθέτηση  

 Προσωρινή τοποθέτηση  

 Οριστική τοποθέτηση  

 Κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης  

3. Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση  

 

 

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  

Ο διορισμός είναι ατομική διοικητική πράξη και δημοσιεύεται (περιληπτικά) στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.).  

Η αποδοχή του διορισμού γίνεται με την ορκωμοσία εντός 30 ημερών από την 

κοινοποίηση του διορισμού.  

Μετά την ορκωμοσία ο/η υπάλληλος αναλαμβάνει υπηρεσία, οπότε και αρχίζει να 

μισθοδοτείται.  Αφετηρία του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η 

χρονολογία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η 

ανάληψη γίνεται σε ένα (1 ) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, 

αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3528/2007).   

Παράταση διορισμού  

Για τους/τις διοριζόμενους/ες  εκπαιδευτικούς η προθεσμία για την ορκωμοσία και 

την ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τις 31 Αυγούστου το 

επόμενου έτους από το διορισμό (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2986/2002).  Αν ο/η 

διοριζόμενος/η δεν δώσει τον όρκο στις προαναφερόμενες προθεσμίες, ο διορισμός 

ανακαλείται.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όσοι εκπαιδευτικοί παραιτούνται μέσα σε ένα χρόνο από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης 

διορισμού τους διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν 

δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς αν δεν 

παρέλθει διετία από την παραπάνω ημερομηνία (Π.Δ. 144/1997).   

 

 

 

 



2 
 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

 Οι νεοδιοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση Σχολικής 

Μονάδας με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 

πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 4 

παρ. 3 του Ν. 3848/2010).   

 Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα της πρώτης 

τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών 

ετών (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3848/2010).   

Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων γίνεται με την εξής σειρά:  

Ειδικές κατηγορίες 

Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών τοποθετούνται, κατά 

προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ:  

1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική 

θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, 

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 Crohn.  

Για την απόδειξη των πιο πάνω λόγων απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της 

ασθένειας.  

2. Εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή 

αναιμία που χρήσει 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 Crohn. 

Για την απόδειξη των πιο πάνω λόγων απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της 

ασθένειας.  

3. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεαπανοκυτταρική μορφή 

αναιμίας τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο 

όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 17 του Ν. 

3402/2005).  

4. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας 

προτάσσονται κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, αμέσως μετά τους 

υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από 

ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003).   
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5. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από τις ασθένειες: α) Von Willebrand  β) 

Hodgkin και γ)  Non – Hodgkin (αρ. 19/18-09-2008 Απόφαση του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας).  

 

Λοιποί εκπαιδευτικοί  

Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους/ες 

προτιμώνται κατά σειρά όσοι/ες έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από:  

 Οικογενειακούς λόγους 

 Συνυπηρέτηση  

 Εντοπιότητα  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι 

εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής 

σειρά:  

 Στη συνυπηρέτηση,  

 Στην εντοπιότητα,  

 Στους οικογενειακούς λόγους, 

 Στη συνολική υπηρεσία και  

 Στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.  

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 100/1997 και 39/1998)  

Η τοποθέτηση του/της  εκπαιδευτικού γίνεται με ειδική, ατομική διοικητική πράξη 

την οποία εκδίδει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από σύμφωνη γνώμη του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ).  

Η δήλωση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται το Νοέμβριο (1 έως 30) του 

επόμενου έτους από το διορισμό, χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιμήσεις 

συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο/η εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια 

δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κτλ.) έχει στη διάθεσή του/της.  

Κατ’ εξαίρεση, πιστοποιητικά για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνονται 

υπόψη, αν κατατεθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.   

Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και αφού προσδιορίσουν τις μονάδες 

τοποθέτησης κάθε/καθεμίας εκπαιδευτικού (βλ. παρακάτω «μονάδες 
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τοποθέτησης») αποστέλλουν στο ΠΥΣΔΕ 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 ΠΥΣΔΕ, αφού τοποθετήσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με 

ανακοίνωσή του καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής 

τοποθέτησης να υποβάλλουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν 

να τοποθετηθούν. Μετά την εξέταση των δηλώσεων το ΠΥΣΔΕ 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 τοποθετηθούν σε σχολείο 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 ΠΥΣΔΕ.  

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 (ΜΣΔ). Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά 

οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης στα σχολεία με τις περισσότερες 

μονάδες συνθηκών διαβίωσης.  

 

Κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης  

(Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997)  

Κριτήρια για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ είναι:  

Α. Συνολική υπηρεσία (2,5 μονάδες για κάθε χρόνο)  

Για τον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη:  

 Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το ΦΕΚ διορισμού του/της 

εκπαιδευτικού μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό 

τους, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου.  Για όσους 
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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 στο Δημόσιο με ωριαία αντιμισθία.  Ο χρόνος 

αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προαναφερθείσες 

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 

εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

 Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αυτή λαμβάνεται υπόψη για 

μισθολογική εξέλιξη.  

 Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των 

αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και ο χρόνος των 

εκπαιδευτικών αδειών.  

 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. 2817/2000).  

 

Προϋπηρεσία Αναπληρωτή ή Ωρομισθίου  

Ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, 

νοείται αυτή που προσφέρθηκε (άρθρο 2 του Ν.3687/2008, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3848/2010): στα Δημόσια σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

 Στα Μουσικά Σχολεία  

 Στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων  

 Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  

 Στα Ναυτικά Λύκεια  

 Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,  

 Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,  

 Στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ,  

 Σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους εφόσον 

έχει προσφερθεί μέχρι 31-08-2005,  

 Για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,  

 Για την εφαρμογή των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 

Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης,  
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 Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 

και  

 Στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμοδίου, σε κάθε κράτος, 

Υπουργείου των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την 

ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκής Ένωση, με την 

επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000,  

 Στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),  

 Στις σχολικές μονάδας του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων 

Κρήτης μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 

3699/2008, για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο 

εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.   

Φορέας πρόσληψης για προσμέτρηση προϋπηρεσίας 

Προσμέτρηση των υπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:  

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακής 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

 Τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς Εκπαίδευσης και για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης 

Διδακτικής Στήριξης.   

 Το Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου κα Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια 

Ναυτικά Λύκεια πριν από την υπαγωγής τους στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

 Τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων για 

τις σχολές και τα τμήματα αυτής.  

 Τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ΙΔΕΚΕ για τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας.  Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι και τη ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του 

νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου.   

 Φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η 

λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμοδίου, σε 

κάθε κράτους, Υπουργείου.  

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα ΤΕΕ και ΟΤΕΚ.  
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 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων 

για ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων 

Παίδων Κρήτης.   

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:  

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των 

μονάδων τοποθέτησης του/της  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 δυο πρώτα ψηφία του.  Οι μονάδες 

μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι (2,5) 

για κάθε χρόνο υπηρεσίας.  

Β. Οικογενειακοί λόγοι  

Έγγαμος/η ή ευρισκόμενος/η σε χηρεία ή διαζευγμένος/η ή σε διάσταση ή 

άγαμος/η γονέας εκπαιδευτικός στον/στην οποίο/α έχει ανατεθεί νόμιμα η 

επιμέλεια άγαμων ανηλίκων σπουδαζόντων παιδιών λαμβάνει τέσσερις (4) 

μονάδες.   

 Πρώτο παιδί 4 μονάδες 

 Δεύτερο παιδί 4 μονάδες  

 Τρίτο παιδί 6 μονάδες  

 Τέταρτο παιδί και πάνω 7 μονάδες 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 απόδειξη 

αυτών απαιτείται πιστοποιητικό του δήμου ή κοινότητας ή του οικείου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 

18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το 

οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.  
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Γ. Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης στις έδρες των σχολείων (ΜΣΔ) 

Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι κατηγορίας, κατά 

περίπτωση υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μονάδες τοποθέτησης, 

αντίστοιχα.   

Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού 

μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο/η 

νεοδιοριζόμενος/νη.  

Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι 

προβλεπόμενες για τη Σχολική Μονάδα στην οποία αποσπάται ο/η 

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, στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι 

προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δυο 

μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.   

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως Διευθυντές 

ή Υποδιευθυντές λαμβάνουν τις μονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή 

ασκούν τα καθήκοντά τους.   

Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις 

μονάδες της πλησιέστερης προς την Υπηρεσία σχολικής μονάδας.  

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/της εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο/η 

εκπαιδευτικός είχε αποσπασθεί σε άλλο σχολείο οπότε λαμβάνει τις μονάδες 

μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάσθηκε.   

Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε 

σχολείο Α κατηγορίας και λαμβάνει 1 μονάδα.  
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Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισμένα ελληνικά 

σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α΄ κατηγορίας για 

την Ευρώπη, Β΄ κατηγορίας για την Αμερική και της Γ΄ κατηγορίας για τις 

υπόλοιπες χώρες (λαμβάνουν 1, 2 κα 3 μονάδες αντίστοιχα).  

Όταν ο/η εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας ο 

χρόνος λογίζεται ενιαίος.   

Δ. Συνυπηρέτηση (4 μονάδες)  

Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε 

συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην 

περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται τοποθέτησης.  

Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ 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 προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η 

τοποθέτηση τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης.   

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:  

Ο/η εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής/τρια στο 

Δημόσιο δεν δικαιούται τις μονάδες συνυπηρέτησης σύμφωνα με την 95/91 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.   

Ε.  Εντοπιότητα (4 Μονάδες) 

Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο/η εκπαιδευτικός 

είναι δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται 

τοποθέτηση.   

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: 

Δεν αρκεί να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Στη βεβαίωση του 

Δημάρχου θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο/η εκπαιδευτικός 

είναι δημότης στο συγκεκριμένο Δήμο.  
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3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν (2) έτη δοκιμαστικής 

υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται 

στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

(άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 3528/2007),  

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας και ο δόκιμος υπάλληλος είναι 

μόνιμος (Συμβούλιο της Επικρατείας 69/1935, 1355/1971, 695/1980).  Οι 

δόκιμοι/ες υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, 

παρακολουθούν Προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (άρθρο 40, παρ. 2 

του Ν. 3528/2007).  

Ο/η νεοδιοριζόμενος/η υπάλληλος υπηρετεί επί δυο έτη ως δόκιμος/η 

εκπαιδευτικός προκειμένου να προετοιμαστεί για να αναλάβει πλήρως το 

διδακτικό και παιδαγωγικό του/της έργο.  Η προετοιμασία περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του/της νεοδιοριζόμενου/ης εκπαιδευτικού με 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική επιμόρφωση (άρθρο 4, παρ. 5 

του Ν. 3848/2010).   

Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νεοδιοριζόμενου/ης 

εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με 

τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ο/η  μέντοράς του. Ο/η 

μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να 

υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα 

σχολείων (άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3848/2010).   

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα 

προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά 

τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (άρθρο 4, παρ. 7 του Ν. 3848/2010).  

Στο τέλος του δευτέρου έτους ο/η νεοδιοριζόμενος/η εκπαιδευτικός 

αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος/η να μονιμοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικός.   

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ:  

Αν ο/η νεοδιοριζόμενος/η δεν κριθεί κατάλληλος/η να μονιμοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 

του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985.   

Στους εκπαιδευτικούς που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους 

υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα, για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται 
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το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός δυο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της 

δοκιμαστικής υπηρεσίας.   

Κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου 

υπαλλήλου, καθώς και κατά της απόφασης περί μονιμοποίησής του 

επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(άρθρο 40 παρ. 4 του Ν. 3528/2007).   

 

 

 

 

 


