
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αξιολόγησης 

 

Άρθρο 30 
Θέματα μεταθέσεων 

 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για 

τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών 

είναι η υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η  

Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε 

διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. 

2.  Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996, 

καθώς και της παραγράφου 2α του άρθρου 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80) δεν 

θίγονται. 

3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων 

α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 ισχύει τόσο για τις 

μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και για τις μεταθέσεις και 

τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου ισχύει μόνο για τις 

μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.  

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 

του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 

14 του ίδιου διατάγματος. 

5.  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. Οι 

μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγματος, ορίζονται σε τέσσερις. 

 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καταργείται. 
 



Άρθρο 31 
Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων 

 
1. Ουδεμία απόσπαση πραγματοποιείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές 

ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. 

2. 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. Κάθε διάταξη που 

ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. 
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. 
4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 



Θρησκευμάτων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31η-8-2010. 

5.  Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) προστίθεται παράγραφος 8 ως 

εξής: «Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κενές θέσεις της κεντρικής 

υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς.» 

6.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), β) η 

παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος 4 του 

άρθρου 6 του ν. 3027/2002. 

 

 

Άρθρο 32 
Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και 

των εκπαιδευτικών  
 

1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει 

πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που 

ξεκινά. 

2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με 

την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, 

β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης 

και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις 

βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά. 

3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία 

καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με 

το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται 

στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις 

ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και 

υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)  

4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό 



έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους 

περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. 

5.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης 

και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού. 

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται 

σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 




