Ψηφιακά υπογεγραμμένο από TRIANTAFYLLOS MEIMARIS
Ημερομηνία: 2016.05.25 09:38:12 EEST

Διεκπεραίωση:
μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
------Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Λυροπούλου - Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο: 2103442116
Fax: 2103442282

Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτερ.:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 25-5-2016
Αρ. Πρωτ.: 84311/E2

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού
Ανάπτυξης Εφαρμογών Π.Ε. & Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας ενόψει των μεταθέσεων σχολικού έτους
2015-16»
Δεδομένου ότι, με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), άρθρο 66, παρ. 14,
προστίθεται στο Ν. 4186/2013 (Α΄193), νέο άρθρο 14Α "Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών" στην παρ. 1
του οποίου ορίζεται ότι, "Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν.
4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και
ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια", θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο χρόνος της
διαθεσιμότητας μόνο στο χρόνο συνολικής υπηρεσίας στις αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης και
οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που επανήλθαν από τη διαθεσιμότητα.
Επισημαίνεται ότι, στους εκπαιδευτικούς που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας και
μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων δεν θα προσμετρηθεί το εν λόγω διάστημα στο
χρόνο συνολικής υπηρεσίας, παρά μόνο εάν διατέθηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε
ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ.
Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την ενημέρωση των αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης και
οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.
50/1996 «Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από αυτό το Π.Δ. πρέπει να
υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων» και ως εκ τούτου δε
δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στα κριτήρια μετάθεσης.

Ως προς την καταχώριση των προαναφερόμενων αλλαγών στο ηλεκτρονικό σύστημα eDatacenter σας ενημερώνουμε ότι:
Η υπηρεσιακή μεταβολή ‘ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ’ δεν αφαιρεί πλέον χρόνο υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4386/2016. Ως εκ τούτου για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα η ορθή καταχώρηση των υπηρεσιακών μεταβολών τους είναι:
‘ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ’
‘ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ’
Για να υπολογιστεί εκ νέου ο χρόνος υπηρεσίας τους χρειάζεται να πατήσετε ‘Αποθήκευση’ πάνω
αριστερά στην καρτέλα του κάθε εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, χρειάζεται να επισκεφτείτε την
εφαρμογή μεταθέσεων, ώστε να ακυρώσετε, να ενεργοποιήσετε, να κάνετε ανανέωση στοιχείων από

το μητρώο και να παραλάβετε εκ νέου την αίτηση μετάθεσης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών,
ώστε να υπολογιστούν σωστά τα μόρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας.
Υπενθυμίζουμε ότι, για τους εκπαιδευτικούς που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας και μετατάχθηκαν
σε διοικητικές θέσεις και επανήλθαν στην εκπαίδευση, η ορθή καταχώρηση των υπηρεσιακών
μεταβολών τους είναι:
‘ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ’
‘ΜΕΤΑΤΑΞΗ’
‘ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ’
Μεταξύ των πεδίων ‘ΜΕΤΑΤΑΞΗ’ και ‘ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ’ δύναται να
καταχωρηθούν χρονικά διαστήματα υπηρέτησης των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.
Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί για την καταχώριση των ανωτέρω αλλαγών στις 31 Μαΐου 2016.
Για πληροφορίες ως προς την καταχώριση θα απευθύνεστε στην υποστήριξη του e-Datacenter.
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