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ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ∆/ντές Α/θµιας

και Β/θµιας Εκπ/σης
(Έδρες τους)
2. Τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπ/σης
(Έδρες τους)
ΚΟΙΝ.: 1. Κ.∆.Α.Υ. (µέσω των οικείων
Περιφερειακών ∆/νσεων)
2. Γραφεία Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπ/σης
(µέσω των οικείων ∆/νσεων)
ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.∆.Α.Υ.
Ενόψει των µεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των Κέντρων
∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.), σας γνωρίζουµε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των µεταθέσεων αυτών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/15-3-2001),όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
Π.∆. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄/2-6-2005),του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/8-3-96) όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/22-5-97), (µόνο ως προς τα κριτήρια)
και του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) και παρακαλούµε για τις δικές σας
ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.
Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρµόδιο για µεταθέσεις: Ι) ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. του ίδιου ή άλλου Νοµού, β) από Κ.∆.Α.Υ.
σε Κ.∆.Α.Υ. του ίδιου ή άλλου Νοµού, γ) από Κ.∆.Α.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α., δ) από Σ.Μ.Ε.Α. σε
Κ.∆.Α.Υ. του ίδιου ή άλλου Νοµού, ε) µεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και στ) αµοιβαίες
µεταθέσεις και ΙΙ) ειδικού βοηθητικού προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. του
ίδιου ή άλλου Νοµού, β) µεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αµοιβαίες µεταθέσεις.
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 – 30 Μαρτίου 2007 στις ∆/νσεις και τα
Γραφεία στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία τα µέλη του
Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ανήκουν οργανικά και στα Κ.∆.Α.Υ. στα οποία τα µέλη του
Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά.

3. α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το
χρόνο που λήγει η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η
ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τέλος Απριλίου.
Μέσα στην ίδια προθεσµία µπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους
επιθυµούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης για λόγους υγείας και οι
λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
β) Αν τα δικαιολογητικά δεν µπορούν να υποβληθούν εµπρόθεσµα για λόγους
που αφορούν την αρµόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εµπρόθεσµη
υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται µνεία του λόγου της µη
συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να προσκοµίσει όταν
εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους. Οπωσδήποτε όµως να
υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των µεταθέσεων από το
αρµόδιο συµβούλιο (άρθρ. 10 & 4 του Ν.2690).
4. Ανάκληση της αίτησης µετάθεσης µπορεί να γίνει µέχρι 19 Απριλίου 2007.
Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία τέτοιες αιτήσεις λαµβάνονται υπόψη κατά την
εκτίµηση του οικείου συµβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόµενοι λόγοι ανάκλησης
δικαιολογούν το εκπρόθεσµο. Η απόφαση των µεταθέσεων δεν ανακαλείται.
5. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και τους
Προϊσταµένους των Κ.∆.Α.Υ. στη ∆/νση Ειδικής Αγωγής-Τµήµα Β΄ της Κ.Υ. του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέχρι 15 Απριλίου 2007. Οι ∆/νσεις και τα Κ.∆.Α.Υ. που δεν έχουν αιτήσεις
για υποβολή θα µας ενηµερώσουν εγγράφως.
Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1. Για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης τα µέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.
θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων, οπότε
λαµβάνουν και τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης.
2. Ο ανωτέρω χρόνος δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών
κατηγοριών.
3. Λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης:
α) Ο χρόνος της γονικής άδειας (άρθρο 5 του Ν. 1483/84 ΦΕΚ 153/Α΄) και
Π.∆. 193/89 (ΦΕΚ 84/Α΄), της άδειας κύησης, λοχείας και κυοφορίας, της εννιάµηνης
άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις µητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του
Ν.2721/99), της αναρρωτικής άδειας µε ή χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό
διάστηµα ενός µηνός για κάθε ηµερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17
Ν. 2470/97-ΦΕΚ 40/Α΄/97).
β) Ο χρόνος απόσπασης των µελών του Ε.Ε.Π. στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
γ) Ο χρόνος ειδικής άδειας για το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους
τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν εκλεγεί δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω
των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήµαρχοι δήµων άνω των ογδόντα χιλιάδων
κατοίκων, Πρόεδροι Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νοµάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε.,
βοηθοί Νοµάρχες (αρ. 95/2003 γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ.).

δ) Ο χρόνος θητείας των αιρετών µελών - εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, των µελών των πρωτοβάθµιων, εφόσον ανήκουν
οργανικά στο νοµό που εκλέγονται, των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
ε) Ο χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση του µέλους του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για
υπηρεσιακές ανάγκες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου Συµβουλίου.
4. ∆εν θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης (α) µε το χρόνο που προκύπτει από το
άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων κατά τα οποία τα αποσπώµενα µέλη του Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωµοδότηση
864/1989) (β) µε το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέρα του ενός µηνός.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
1.1. Λαµβάνεται υπόψη:
α) Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας
εκπ/σης και στα Κ.∆.Α.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από το ΦΕΚ διορισµού µέχρι 31 Αυγούστου
του έτους που διενεργούνται οι µεταθέσεις ή από την ηµεροµηνία ανάληψης
υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε µήνας από το ΦΕΚ διορισµού.
β) Ο χρόνος της γονικής άδειας (τρίµηνη) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 193/94, της άδειας
κυοφορίας, ο χρόνος εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις
µητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών µε ή
χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και ο
χρόνος των εκπ/κών αδειών.
γ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει).
δ) Η προϋπηρεσία των µελών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π ως αναπληρωτών και
ωροµισθίων λαµβάνεται υπόψη από το σχολικό έτος 2005-2006.
1.2. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Π.∆. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.∆. 100/97 και του άρθρου 8,
παρ.8 του Ν. 2817/2000 λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό των µονάδων
µετάθεσης των µελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µόνο για συνολική υπηρεσία και µόνο αν
είναι αναγνωρισµένη.

2. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.∆.)
2.1. Για τον υπολογισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 14 του Π.∆. 100/97.

2.2. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που µετατέθηκαν από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α.
ή Κ.∆.Α.Υ, λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του
διδακτικού έτους. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που µετατέθηκαν από Κ.∆.Α.Υ. σε
Σ.Μ.Ε.Α. ή Κ.∆.Α.Υ., λαµβάνουν Μ.Σ.∆. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του
σχολικού έτους (31 Αυγούστου), ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία συνεδρίασης του
Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.
2.3. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπώνται και τοποθετούνται σε
σχολείο λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης µέχρι
τη λήξη του διδακτικού έτους. Για τους καλοκαιρινούς µήνες θα παίρνουν τα µόρια της
οργανικής τους θέσης. Όσοι αποσπώνται από σχολικές µονάδες Α/θµιας ή Β/θµιας
Εκπ/σης σε Κ.∆.Α.Υ. λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία
σχολικής µονάδας Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης αντίστοιχα.
2.4. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά στα Κ.∆.Α.Υ., για λόγους ίσης
µεταχείρισης, λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς
την υπηρεσία σχολικής µονάδας της Β/θµιας Εκπ/σης.
2.5. Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει) δεν λαµβάνει
Μ.Σ.∆.
3. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Οι µονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται µόνο στην περίπτωση που ο/η
σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στο δήµο ή κοινότητα στον οποίο ανήκει το σχολείο ή το
Κ.∆.Α.Υ. που ζητά να µετατεθεί ο ενδιαφερόµενος. Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση
σας υπενθυµίζουµε τα παρακάτω:
α) Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οποίων ο ή η σύζυγος υπηρετεί ως
αναπληρωτής στο δηµόσιο δεν δικαιούνται µόρια συνυπηρέτησης σύµφωνα µε την
αριθµ. 95/91 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
β) Σύζυγοι Περιφερειακών ∆ιευθυντών, Προϊσταµένων Γραφείων, ∆/ντών,
Υποδ/ντών,
Προϊσταµένων
Εκπαιδευτικών
Θεµάτων
δικαιούνται
µονάδες
συνυπηρέτησης για το δήµο ή κοινότητα της οργανικής τους θέσης και όχι του δήµου ή
κοινότητας στον οποίο ανήκει η θέση που ασκούν τα καθήκοντά τους.
γ) Για τον υπολογισµό µονάδων συνυπηρέτησης σε µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή,
όπου ζητείται µετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί.
Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατηρεί νόµιµα
περισσότερα από ένα γραφεία σε διαφορετικούς δήµους ή κοινότητες, οι µονάδες
µετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε ένα δήµο ή κοινότητα που θα
επιλέξει ο ενδιαφερόµενος (Αριθ. 385/89 ΝΥ∆/ΚΥ/26-5-89).
δ) Οι επικαλούµενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν στην
αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.∆. 50/96, κατά
περίπτωση.

4. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
4.1. Σας υπενθυµίζουµε ότι µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται
όταν το µέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι δηµότης από διετίας στο δήµο ή κοινότητα
που ανήκει το σχολείο ή το Κ.∆.Α.Υ. στο οποίο ζητείται µετάθεση.
Η µόνιµη διαµονή σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισµό µονάδων εντοπιότητας.
Στη βεβαίωση του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, πρέπει να γράφεται
υποχρεωτικά από πότε ο ενδιαφερόµενος είναι δηµότης του δήµου ή της κοινότητας.
4.2. Οι επικαλούµενοι λόγους εντοπιότητας οφείλουν να επισυνάψουν στην
αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 9 του Π.∆. 50/96.

∆. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1.1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης έχουν τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
που ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.∆.
56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Π.∆. 91/2005, στο άρθρο 1,
παρ. 8 του Ν. 3194 και στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006.
1.2. Μαζί µε την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το
ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η µετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).
β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και βεβαίωση του οικείου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος (για σπουδάζοντα τέκνα).
1.3. Για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών
κατηγοριών δεν απαιτείται η συµπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας στην οργανική τους
θέση, πραγµατοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων µεταθέσεων και οι
υποψήφιοι συγκρίνονται µόνο µεταξύ τους.
2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
2.1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που α)
έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας
των µεταθέσεων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διορισµού τους στην
Εφηµερίδα Κυβερνήσεως τα οποία να έχουν διανυθεί στην οργανική τους θέση, β)
ανήκουν στον ίδιο κλάδο και δεν έχουν συµπληρώσει 25ετή πραγµατική υπηρεσία
µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων και γ) η διαφορά της
συνολικής υπηρεσίας µεταξύ των αιτούντων την αµοιβαία µετάθεση δεν υπερβαίνει
κατά την 31η Αυγούστου του έτους µετάθεσης τα δέκα (10) έτη.
2.2. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που µετατίθενται αµοιβαία υπηρετούν
υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν και έχουν δικαίωµα
υποβολής αίτησης µετάθεσης για το σχολείο ή το Κ.∆.Α.Υ. από το οποίο µετατέθηκαν
µετά την παρέλευση τριών ετών.

2.3. Η αίτηση για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλεται µέσα σε 15 ηµερολογιακές
ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης των µεταθέσεων.
.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για τον τρόπο συµπλήρωσης της έντυπης αίτησης µετάθεσης, ενδεικτικά,
επισηµαίνουµε ορισµένα σηµεία, που οι ενδιαφερόµενοι πρέπει, ιδιαίτερα, να
προσέξουν:
1. Η παρ. 14 συµπληρώνεται σε συνδυασµό µε την παρ. 20, η παρ. 16 σε
συνδυασµό µε τις παρ. 21 και 22, η παρ. 17 σε συνδυασµό µε την παρ. 24
και η παρ. 19 σε συνδυασµό µε την παρ. 31.
2. Η παρ. 20 συµπληρώνεται όχι, µόνο, στην περίπτωση εγγάµων ή σε χηρεία
µελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. µε ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, αλλά, και στην
περίπτωση αγάµων, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων, στους οποίους
έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16, παρ. 7α του Π.∆. 50/96, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 1 του Π.∆. 39/98 (ΦΕΚ. 43/ τ. Α΄) και
διορθώθηκε στο ΦΕΚ. 262/τ. Α΄/27-11-98.
3. Οι παράγραφοι που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία
συζύγου» συµπληρώνονται µόνο εφόσον ζητούν να µετατεθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.
ή Κ.∆.Α.Υ. ∆ήµου που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και δικαιούνται
ανάλογα µόρια.
4. Η παράγραφος 23 συµπληρώνεται µόνο εφόσον µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
ανήκει σε µία από τις Ειδικές κατηγορίες του άρθρου 8 του Π.∆. 56/01 (ΦΕΚ.
47/τ. Α΄/15-3-01
5. Η παράγραφος 31 συµπληρώνεται από το µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που
ενδιαφέρεται να µετατεθεί και πρέπει να γράψει τα σχολεία που υπηρέτησε
ως αναπληρωτής, οργανικά, µε απόσπαση και την υπηρεσία, που, τυχόν,
είχε αποσπαστεί. Ο χρόνος θα µετρά από την ηµεροµηνία ανάληψης
υπηρεσίας και όχι από το ΦΕΚ διορισµού.
Για την ορθή συµπλήρωση του εντύπου πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις
οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα.
Οι βεβαιώσεις που προσκοµίζουν τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (για εντοπιότητα,
συνυπηρέτηση κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες.
Οι Προϊστάµενοι των ∆/νσεων, των Γραφείων και των Κ.∆.Α.Υ. είναι υπεύθυνοι
για την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και βεβαιώνουν την ακρίβεια των
αναγραφοµένων στην αίτηση στοιχείων
Οι αιτήσεις µαζί µε τους πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που
συντάσσονται από τους Προϊσταµένους των ∆/νσεων και των Κ.∆.Α.Υ. αποστέλλονται
στην ∆/νση Ειδικής Αγωγής, Τµήµα Β΄ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέχρι 15 Απριλίου 2007.
Μαζί µε τα ανωτέρω οι προϊστάµενοι ∆/νσεων και Κ.∆.Α.Υ. οφείλουν να
αποστείλουν έγγραφο, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση
µετάθεσης έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε τον συνολικό αριθµό µορίων
που συγκεντρώνουν και αναγράφεται στην αίτησή τους. Επίσης, επισηµαίνεται
ότι αιτήσεις ενδιαφεροµένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για µετάθεση
δεν θα αποστέλλονται στην υπηρεσία µας.

Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξεταστούν, µόνο, εφόσον αυτές υποβληθούν
στην υπηρεσία µας µε FAX ( 210.3235876) ή αυτοπροσώπως, εντός 10 ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης των µεταθέσεων στις
Περιφερειακές ∆/νσεις και τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Εφιστάται η προσοχή στους Προϊσταµένους και στους ενδιαφερόµενους
για τη σωστή συµπλήρωση των αιτήσεων µετάθεσης, επειδή δεν θα
προωθούνται στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) που θα
επικαλούνται λάθη ως προς την συµπλήρωση της αίτησης µετάθεσής τους,
καθώς οι αιτούντες µετάθεση οφείλουν να ενηµερώνονται για τις µονάδες
µετάθεσης (µόρια) που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους,
από τους πίνακες που αναρτώνται στις ∆/νσεις, στα Γραφεία Εκπ/σης και
Κ.∆.Α.Υ.
Την παρούσα εγκύκλιο παρακαλούνται οι ∆/ντές ∆/νσεων Π.Ε. και ∆.Ε., οι
Προϊστάµενοι των Γραφείων Π.Ε. και ∆.Ε. και οι Προϊστάµενοι των Κ.∆.Α.Υ. να
γνωστοποιήσουν στα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της περιοχής ευθύνης τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Εσωτερ. ∆ιανοµή:
1. ∆/νση Ειδικής Αγωγής
2. Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

