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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Καλεί
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μεταταχθούν
σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
οποία ανήκουν οργανικά, από 28/6/2013 έως και 5/7/2013.

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01
Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής
Αγωγής, ΠΕ16.01 Μουσικής (οι οποίοι είναι κάτοχοι και Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικήςσύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.3848/2010) και ΠΕ 19-20 Πληροφορικής, με εξαίρεση
όσους:
α) Δεν έχουν μονιμοποιηθεί, δεν έχουν, δηλαδή, συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας (Ν.
3528/2007, άρθρο 73), και,
β) έχουν πραγματική υπηρεσία ίση με το 25ο έτος ή το έχουν υπερβεί (συνδυασμός διατάξεων Ν.
1566/1985, άρθρο 16, Δ΄, παρ. 1, εδ. β΄, Ν.1586/1985, άρθρο 17, παρ. 14, περ. στ’, και Ν. 4024/2011,
άρθρο 12).

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ9-79Κ

γ) Επιπλέον των ανωτέρω περιορισμών, για τη μετάταξη στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο
της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους, γίνονται δεκτές αιτήσεις αρρένων
μόνο εκπαιδευτικών, οι οποίοι, επιπροσθέτως, βάσει του N. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 3,
οφείλουν-πρώτα-να εγκριθούν από την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Επίσης, βάσει του
ανωτέρου νόμου, έγκριση απαιτείται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου, και για τη
μετάταξη εκπαιδευτικού στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μεταταχθούν σε σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και από την
ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγονται
οργανικά.
Μαζί με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν:
α) πρωτότυπο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,
β) βιογραφικό σημείωμα του Ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 3 και της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010
(Φ.Ε.Κ. 863/Β/2010) απόφασης Υπουργού Παιδείας, ενώ,
για περαιτέρω εκτίμηση της αιτιολογίας, μπορούν να συνυποβάλουν συστατική επιστολή
προσωπικότητας αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορθοδοξίας του Ν. 3848/2010, άρθρο
39, παρ. 3 (Φ.Ε.Κ. 71/A/2010).
2. Η αίτηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο, με την ταυτόχρονη
αντιπαραβολή της εγκυρότητας των δηλώσεων, και στη συνέχεια, αφού υπογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο, τον αρμόδιο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, αντίγραφο της
ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης, αποστέλλεται με τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής, με
ευθύνη της Διευθύνσεως, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης & Θρησκευτικής Αγωγής,
Τμήμα Α΄ (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ),
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Σημείωση: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών
σχολείων που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί

Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ως κριτήρια μοριοδότησης για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι τέσσερα (4)
κριτήρια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική νομοθεσία των μεταθέσεων:
1) η συνολική υπηρεσία
2) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν (μόρια
δυσμενών συνθηκών)
3) οι οικογενειακοί λόγοι
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4) η εντοπιότητα
1) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1996) «Ως
συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της
δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι «Οι μονάδες μετάθεσης
για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος
υπηρεσίας» .
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 περ. α έως ε του Π.Δ. 50/1996 ως πραγματική εκπαιδευτική
υπηρεσία για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι
μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν
υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικά σχολεία του
εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξε σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων
καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για
μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις..
Ο αναγνωρισμένος για μισθολογική εξέλιξη χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν
στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
(Σχετικό είναι και το με αριθμό 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου
ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος στην ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση υπολογίζεται, χωρίς να
αφαιρούνται, όπου στη σχετική βεβαίωση αναφέρονται, οι καλοκαιρινοί μήνες.
Ο αναγνωρισμένος για μισθολογική εξέλιξη χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που
προσφέρθηκε σε σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού με ωριαία αντιμισθία.
Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Επίσης ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία θεωρείται:
Ο χρόνος αναγνωρισμένης 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
(άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3687/1-8-2008 και του άρθρου 39 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού με αριθμ. 1612/68 και τη νομολογία του
ΔΕΚ).
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Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των κλάδων,
ΠΕ05 και ΠΕ06 στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στο Βρετανικό Συμβούλιο, [Άρθρο 8 παρ.17 του
Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/2000)].
Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ημεδαπής
υπαγόμενα στην Α/θμια ή Β/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης (αρθ. 9 παρ.22 του Ν.2817/2000).
Ο χρόνος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:
• στη Σιβιτανίδειο, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα και στην Πρόσθετη
Διδακτική στήριξη.
• στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) άρθρο 16 του Ν.2743/1999 (Φ.Ε.Κ.
211/Α/1999).
• στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,
εφόσον ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη,
Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών:
• αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ
26/Α/2007), εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος
αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977
(άρθρο 112)(Φ.Ε.Κ. 198/Α/1977),
• άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985)
που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17
Ν.2470/1997) (Φ.Ε.Κ. 40/Α/1997),
• άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
• άδειας μητρότητας (κυοφορίας, κύησης, λοχείας), γονικής άδειας εννέα μηνών με
αποδοχές, τρίμηνης άδειας με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνης
άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1483/1984
(Φ.Ε.Κ. 153/Α/1984) ,
• ειδικών αδειών όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόμου 3528/2007 ή σε προγενέστερους
Υπαλληλικούς Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
(ούτε συνολικής υπηρεσίας ούτε συνθηκών διαβίωσης)
α) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε νοσοκομεία, σε ΝΕΛΕ, Σχολές
Μαθητείας/ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΠΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων και λοιπών στρατιωτικών σχολών και σε σχολές ή
σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
β) H προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου.
γ) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ
του άρθρου 17 του Ν. 2470/1997 και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007).
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο τρόπος υπολογισμού υπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) γίνεται
σύμφωνα με τον γενικό ορισμό του άρθρου 16 παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 όπου αναφέρεται ότι:
«Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες.

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ9-79Κ

Χρόνος ίσος ή 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».
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
• Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής
υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα
(περ. γ).
• Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε
(15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ.
α’).
• Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται
ενιαίος (περ. ια)
2) ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α) Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/1996 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των
μονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:
• Οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο
πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η
σχολική μονάδα (περ. γ).
• Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε
(15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ.
α’).
• Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται
ενιαίος (περ. ια)
Β) Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Π.Δ. 50/1996
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος
υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και
12 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα».
Γ) Μόρια εκπαιδευτικών που έλαβαν απόσπαση:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010, «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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι
προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για
κάθε έτος. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, καθώς και
κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται» .

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ9-79Κ

Επίσης για όσους διετέλεσαν με απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του
εξωτερικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 περ. ι του Π.Δ. 50/1996 ορίζεται ότι: «Ο χρόνος
απόσπασης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την
Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αμερική και Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες».

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)
(α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζονται τα Μ.Σ.Δ. με τον
τύπο:
α) Έτος * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
β) Μήνας/12 * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζονται με
βάση τον τύπο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Χ ΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/5 Χ ΜΗΝΕΣ/12
3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Οι οικογενειακοί λόγοι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 39/1998 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/1998 και Φ.Ε.Κ. 262/Α/1998)
αποτιμώνται ως εξής:
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή άγαμοι ή σε διάσταση ή σε χηρεία
γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή
σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή
αναγνωρισμένα), λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες για το πρώτο, τέσσερις (4) μονάδες για
το δεύτερο, έξι (6) μονάδες για το τρίτο παιδί και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα
υπόλοιπα παιδιά.
Για την απόδειξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίζουν πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, βεβαίωση του εκπαιδευτικού
ιδρύματος φοίτησης.
4) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες εντοπιότητας, όταν είναι δημότες του Δήμου
στον οποίο λειτουργούν τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να μεταταχθούν σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 10 της αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 561/Β/2011). Η εντοπιότητα
αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο
εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου από διετίας. Η εντοπιότητα θα καταχωριστεί με βάση τους
διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Κατόπιν της ανωτέρω μοριοδότησης από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων του εδαφίου α', της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006),
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δύνανται να κληθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον αυτού οι επικρατέστεροι αιτούντες,
επικρατέστεροι δε ως προς το συνδυασμό, αφενός, του συνόλου μοριοδότησης, αφετέρου, της
αποτίμησης του συνόλου των στοιχείων του βιογραφικού τους σημειώματος.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Για τις μετατάξεις της παρούσας πρόσκλησης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13
του Π.Δ. 50/1996, του άρθρου 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 και του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005
που αφορούν στις ειδικές κατηγορίες.
2. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 11 και 13 του
Π.Δ. 50/1996, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν,
και με την εξής σειρά:
α) στην εντοπιότητα,
β) στους οικογενειακούς λόγους,
γ) στη συνολική υπηρεσία,
δ) στις δυσμενείς συνθήκες των σχολείων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν και στα επιμέρους κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και
η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
τόσο στους αναγραφόμενους στο παρόν υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όσο και στα
Εκκλησιαστικά Σχολεία στα οποία ενδιαφέρονται να μεταταχθούν σύμφωνα με το συνημμένο
πίνακα στοιχείων επικοινωνίας τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνοδευτικά:
1. Έντυπο αίτησης
2. Πίνακας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο κου Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού κου Παπαθεοδώρου
3) Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
4) Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Θρησκευμάτων
5) Γενική Δ/νση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6) Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β' (Μετατάξεων-Προαγωγών-Παραιτήσεων)
7) Δ/νση Εκκλ/κής Εκπ/σης & Θρησκ/κής Αγωγής
Τμήμα Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι θέσεις ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και ειδικότητα, οι οποίες προβλέπονται από την αριθ. 26141/Α2/03-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) απόφαση Υπουργού Παιδείας
και για τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση έχουν ως εξής:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΕΛ-Γ
ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΓΕΕΛ
ΒΕΛΛΑΣ

ΠΕ01

1

ΠΕ02

4

ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02

2

1

1

1

ΓΕΕΛ-Γ
ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΕΛ-Γ
ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΕΛ-Γ
ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ

ΓΕΕΛ
ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΕΛ
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ

ΓΕΕΛ-Γ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

ΓΕΕΛ-Γ
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΔΟΥ

1

3

1

4

4

1

14

1

1

2

2

1

10

1

1

1

ΠΕ05

1

1

1

8

1

1

ΠΕ06

1

1

ΠΕ11

1

1

2

ΠΕ16.01
ΠΕ19
ΠΕ20
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

1

3

1

1

1

12

3

1

1
2

4

13

1

1

1

2

8

3

5
4

49

ΓΕΕΛ-Γ: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο (λειτουργεί υπό κοινή διεύθυνση)
ΓΕΕΛ: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο

9
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

1

ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΥΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Τ.Κ. 630 86

athoniada@sch.gr

2

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ

3

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.Κ. 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΙΝΩΠΗΣ 1
ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ

mail@lyk-ekklvellas.ioa.sch.gr
mail@lyk-ekkllamias.fth.sch.gr

ΤΗΛ

23770 23220
26530 41285
22310 21381

4

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
671 00 ΞΑΝΘΗ

mail@gym-ekklxanth.xan.sch.gr

25410 29911

5

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΤΜΟΥ

ΠΑΤΜΟΣ Τ.Κ. 855 00

mail@lyk-ekklpatmou.dod.sch.gr

22470 31278

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 85
Τ.Κ. 263 33
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

mail@lyk-ekklpatras.ach.sch.gr

2610 225542

210 6814048 -

6

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

7

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1
Τ. Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

mail@lykrizar.att.sch.gr

8

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

mail@lyk-ekklflorin.flo.sch.gr

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ

mail@lykchanion.chan.sch.gr

9

23850 45527
28210 44475

10

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΑΔΑ:
Δ/ΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ. ΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΒΕΖΣ9-79Κ

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1. ΕΠΩΝΥΜΟ

2. ΟΝΟΜΑ

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

5. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

Κ 6. ΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

7. ΒΑΘΜΟΣ

8. ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
9. ΜΙΣΘ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ

10. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΟΣ
11. ΤΗΛΕΦ.
ΟΙΚΙΑΣ:

12. ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τ.Κ.
13. email:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
13. Οικογενειακή κατάσταση
(Συμπληρώνεται μόνο όταν του/της
έχει ανατεθεί η νόμιμη επιμέλεια
ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών)

ΑΓΑΜΟΣ/Η
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η
ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

14. Παιδιά
Αρ. παιδιών μέχρι 18

Αρ. παιδιών που σπουδάζουν μέχρι 25 ετών

Συνολικός αρ. παιδιών

15. Δημοτική Ενότητα/ Δήμος που έχω
εντοπιότητα
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16. Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας έως 31-082013
17. Κάτοχος διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής
(Μόνο για την ειδικότητα ΠΕ16.01)
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ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΧΙ

18. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικού

19. Δεν έχω υπερβεί το 25ο έτος πραγματικής
υπηρεσίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20. Σχολεία προτίμησης
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ

Ι

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

Ε

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Α

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Γ

ΓΕ.Ε.Λ.–Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

Ι

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

Α

ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Α

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

21. Σύνολο προτιμήσεων (αριθμητικά)
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22. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΣΧΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Α/Α

α. Ονομασία Σχολείου ή
Υπηρεσίας

β. Τύπος
απασχόλησης
-Οργανικά
-Με απόσπαση
-Αναπληρωτής
-Ωρομίσθιος

*Κύριασχολ.

μονάδα

**Μέρες

ε. Χρόνος σε

Υπηρ./
εβδομ.
γ. Από

δ. Έως

Έτη

Μήνες

στ.
Κατηγορία
σχολ.

ζ. Μονάδες

Μέρες

Αν δεν επαρκεί μια σελίδα συμπληρώνεται και δεύτερη
* Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
** Όταν υπάρχει για ίδιο χρονικό διάστημα υπηρέτηση σε δύο ή περισσότερα σχολεία, συμπληρώνονται τα πεδία
αυτά με τρόπο που να προκύπτει ο υπολογισμός με κλάσμα ανά σχολείο υπηρέτησης. Σημειώνουμε ότι πρέπει για κάθε
υπηρέτηση να έχουμε 5 ημέρες κάθε εβδομάδα.
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23. Μονάδες
1.
2.
3.

4.

Συνολική υπηρεσία
Συνθήκες διαβίωσης σχολείου
Εγγάμου ή σε χηρεία, αγαμία ή διάζευξη –
διάσταση με επιμέλεια αγάμων ανηλίκων ή
σπουδαζόντων τέκνων
Παιδιά ανήλικα ή σπουδάζοντα

5. Εντοπιότητα στην περιοχή
Γενικό σύνολο μονάδων

Επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

2)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των συμπληρωμένων στην αίτηση στοιχείων

(Τόπος υποβολής – Ημερομηνία)
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Υπογραφή

Υπογραφή

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Υπογραφή
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