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Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με τίτλο «Τήρηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων 
τοποθετημένων σε σχολικές μονάδες», υπενθυμίζεται πως οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε σχολικές 
μονάδες δύναται να διατεθούν - μετακινηθούν για ένα διάστημα στην εγγύτερη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης εάν και εφόσον έχουν διαπιστωθεί οι εξής προϋποθέσεις: α) η εν λόγω Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης είναι υποστελεχωμένη, β)  ο υπάλληλος για το εν λόγω διάστημα δεν εξυπηρετεί 
υπηρεσιακές ανάγκες στη σχολική μονάδα, κατόπιν βεβαιώσεως της σχολικής μονάδας  γ)  για 
αντικειμενικούς λόγους ο υπάλληλος δεν δύναται να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριό (π.χ. να 
παραμείνει κλειστή η σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια των εορταστικών διακοπών) και δύναται να 
βρεθεί έκθετος σε σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί τα ανωτέρω και πάντα 
μέσα στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος συνυπολογίζει  
τις συνθήκες, τότε δύναται να μετακινήσει για σαφές προσδιορισμένο διάστημα τον υπάλληλο που 
υπηρετεί σε σχολική μονάδα στην εγγύτερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η διαλαμβανόμενη 
μετακίνηση – διάθεση οφείλει να διενεργείται  μέσα στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν  οι 
παράγραφοι 1 & 3 του άρθρου 66 του νόμου 3528/07 (ΦΕΚ 26Α΄), όπου και προβλέπεται πως:  «1. 
Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με 
απόφαση του προϊσταμένου της» και: «3.Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε 
περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο 
που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν 
αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας 
του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση 
συζύγου». 
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