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Βαθμός Ασφαλείας : 

Να διατηρηθεί μέχρι :   
  

Μαρούσι,  26 Ιανουαρίου 2012 

Αρ. Πρωτ.  9500/Δ2 

 

Βαθμός Προτερ.   ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
 

 ΠΡΟΣ: 1. Τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

Έδρες τους 

 

2. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις 

Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

Έδρες τους 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄ 
--- 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 - Μαρούσι 

e-mail:  dprb@minedu.gov.gr 
 
 

Πληροφορίες : Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος:   2103442250 

                            Κονδύλης Νικόλαος:  2103442126 

                            Ρωσσέτη Πολυξένη:  2103442116 

                            Ζούρου Ηλέκτρα:  2103442276 

   

 KOIN:  

                                                       

                            

 

ΘΕΜΑ : Διάθεση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ11 
 

Α. Στις διατάξεις του άρθρου 16, περίπτωση Γ΄ «Αποσπάσεις» του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 

167/30-09-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι: «1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί 

να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα 

μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της 

διεύθυνσης. 2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του 

νομάρχη, ύστερα από πρόταση τον οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.» 

 

Β. Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι: «Η παρ. 1 

του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 

παρ.10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: ‘‘1.α) 

Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, 

Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι 

υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το 

υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη 

δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση 

γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο 

εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος 

διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση 

δικαιώματος μετάθεσης.’’» 
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Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 147/10-03-2003 τ.Α΄) ορίζεται 

ότι: «3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει 

στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της 

αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου 

ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με 

απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 

ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης 

περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η 

διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν 

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου 

αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του 

εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.» 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ11, οι οποίοι με 

βεβαίωση των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπ/σης πλεονάζουν στις σχολικές μονάδες της 

Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης που ανήκουν οργανικά (και οι οποίοι δεν έχουν διατεθεί 

στην Α/θμια Εκπ/ση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου), μπορούν με αίτησή 

τους να αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά των ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ που περιλαμβάνονται στους 

συνοδευτικούς πίνακες. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 

2/2/2012 και οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης μέχρι την Παρασκευή 3/2/2012 θα 

διαβιβάσουν στην Κ.Υ. του Υπουργείου πίνακες εκπαιδευτικών που με αίτησή τους 

επιθυμούν να αποσπαστούν στα λειτουργικά κενά των συνοδευτικών πινάκων, προκειμένου 

να αποσπαστούν με απόφαση της Υπουργού ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΔΕ. 

 

Επισυνάπτονται (2) πίνακες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Εσωτερική Διανομή:  

1.   Γραφείο κ Υπουργού 

2.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου 

3.   Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

4.   Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ.Μ. Κοντογιάννη  

5.   Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε  

6.   Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄ 

7.   Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄ 

8. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 

9. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε 

10. Δ/νση Ειδικής Αγωγής  

11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής  
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