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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΠΔΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΔ70 – ΓΗΛΩΔΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70 θαη ΠΔ79 (Α΄ ΦΑΗ) 

 
Α) ηη ζημεπινή ζςνεδπίαζη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, με ηην ππάξη 20/29-05-2018, 

ππαγμαηοποιήθηκαν οι ηοποθεηήζειρ ηυν οπγανικά ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών ΠΕ70 ηος 

16ος Δ.. Αθηνών (ςποβιβάζηηκε από 12/θ ζε 8/θ ζύμθυνα με ηην Κοινή Τποςπγική 
Απόθαζη (ΦΔΚ1774/18-05-2018) «Ιδρύζεης, προαγωγές, σποβηβαζκοί, ζσγτωλεύζεης 
θαη θαηαργήζεης Γεκοηηθώλ ζτοιείωλ θαη Νεπηαγωγείωλ 2018-2019)». 

 
Η ζπγθεθξηκέλε Κ.Τ.Α εθδόζεθε θαζπζηεξεκέλα, αλ θαη, ζύκθωλα κε ηελ 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 154110/Γ1/18-09-2017 «Μεηαβοιές ζτοιηθώλ κολάδωλ 
Πρωηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες γηα ηο ζτοιηθό έηος 2018-2019», ωο 

δηαδηθαζία έπξεπε λα είρε νινθιεξωζεί από ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. 
Απνηέιεζκα όιωλ απηώλ λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηωλ 
κεηαζέζεωλ/ηνπνζεηήζεωλ από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ. 

 
Μεηά ηελ αλαθνίλωζε ηωλ κεηαζέζεωλ από πεξηνρή ζε πεξηνρή, αθνινπζεί ε 

έθδνζε εγθπθιίνπ κε αξηζκ. Πξωη.: 63971/Δ2/23-04-2018 ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
«Οδεγίες γηα ηελ οιοθιήρωζε ηωλ ορηζηηθώλ ηοποζεηήζεωλ θαη βειηηώζεωλ ζέζεωλ 

εθπαηδεσηηθώλ Α/ζκηας θαη Β/ζκηας Δθπαίδεσζες» ζηην οποία αλαθέξεηαη: «Ύζηερα από 
ηελ οιοθιήρωζε ηες δηελέργεηας κεηαζέζεωλ από περηοτή ζε περηοτή ηωλ εθπαηδεσηηθώλ 
Πρωηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες ζτοιηθού έηοσς 2017-2018, 

παξαθαινύκε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ νξηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ θαη ησλ 
κεηαζέζεσλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο (βειηηώζεηο), 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέρξη 25-5-2018». 

 
ηη ζςνέσεια, και ζςγκεκπιμένα ζηιρ 24/05/2018, μία ημέπα ππιν λήξει η 

πποηγούμενη πποθεζμία, ζπλερίζηεθαλ νη αληηθάζεηο θαη νη παιηλωδίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Με ηο ςπ’ απιθμόν 58886/Ε2/24-05-2018 έγγπαθο όπος 

αναθέπεηαι όηι: «Μεηά από ηε δεκοζίεσζε ηες αρηζκ. Φ.10/77657/Γ1 Κοηλής Υποσργηθής 
Απόθαζες ηωλ Υποσργώλ Παηδείας Έρεσλας θαη Θρεζθεσκάηωλ θαη Οηθολοκηθώλ ζηο κε 

αρηζκ. ΦΔΚ 1774/ η. Β/ 18-05-2018, παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ππόςε, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηωλ ηοποζεηήζεωλ θαη βειηηώζεωλ ηωλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Π.Δ., νη κεηαβνιέο 
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηης περηοτές εσζύλες ζας, όπως ασηές προζδηορίδοληαη ζηελ 

αλωηέρω Κ.Υ.Α.» πξνθαιείηαη λέα αλαζηάηωζε θαη ζύγρπζε. 

 
Και όλα αςηά, όηαλ ζην άξζξν 4 ηος Π.Δ.50/1996 «Πίλαθεο νξγαληθήο ζύλζεζεο 

δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ», ζαθέζηαηα αλαθέξεηαη όηι: «Γηα ηε ζύληαμε ησλ 

ηειηθώλ πηλάθσλ νξγαληθήο ζύλζεζεο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαηά περηοτή 
κεηάζεζες, νη δηεπζύλζεηο πξνζσπηθνύ Α/ζκηας θαη Β/ζκηας Δθπαίδεσζες ηες Κ.Υ. ηοσ 
ΥΠΔΠΘ ππνινγίδνπλ θαη ηηο ζέζεηο ποσ προθύπηοσλ από ηδξύζεηο ή πξναγσγέο 

ζρνιείσλ ή άιιε κεηαβνιή ηεο νξγαληθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ…». 
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Β) Οη δειώζεηο πξνηίκεζεο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70 θαη ΠΔ79 
(Α΄ ΦΑΗ) πνπ είλαη ζηε δηάζεζε, θαζώο θαη όζωλ δεηνύλ βειηίωζε ζέζεο εληόο 
ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζα ππνβιεζνύλ από ηελ Σξίηε 29/05/2018 έωο θαη ηελ 

Κπξηαθή 03/06/2018 απνθιεηζηηθά κέζω ηνπ Online πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Μεηξώνπ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Τπνβνιήο Αηηήζεωλ Μεηαζέζεωλ 

(https://teachers.minedu.gov.gr) κε βάζε ηα οπγανικά κενά ηα νπνία θαη 
επηθπξώζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. 

 
Μεηαμύ ηωλ είθνζη ζρνιηθώλ κνλάδωλ μποπούν λα δειωζνύλ από ηοςρ/ηιρ 

εκπαιδεςηικούρ και πιθανά οπγανικά κενά, καθώρ ςπάπσει πεπίπηυζη να πποκύτει 

οπγανικό κενό, από ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ πος έσοςν ςποβάλει αίηηζη βεληίυζηρ θέζηρ, 
καηά ηη διαδικαζία ηυν ηοποθεηήζευν. 

 
Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο Α΄ θάζεο και εθόζον ςπάπσοςν εθπαηδεπηηθνί πνπ ήηαλ 

ζηε δηάζεζε θαη δελ ηνπνζεηήζεθαλ, θα ακολοςθήζει ε δηαδηθαζία ηεο Β΄ θάζεο 
(λέες δειώζεης προηίκεζες, τωρίς πιέολ πηζαλά οργαληθά θελά) θαη ηέινο ε δηαδηθαζία 
ηεο Γ΄ θάζεο (σποτρεωηηθή ηοποζέηεζε ζηα ελαποκείλαληα οργαληθά θελά κε βάζε ηης 

ιηγόηερες κολάδες κεηάζεζες, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 2 ηνπ Π.Δ.100/1997). 
 

Γ) Γελ πξνζδηνξίζηεθαλ από ην ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ηα νξγαληθά θελά ηωλ 
θιάδωλ ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ86 θαη ΠΔ91 ιόγω κε δεκνζίεπζεο ζε ΦΔΚ ηεο 
ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καηαλοκή οργαληθώλ ζέζεωλ εηδηθοηήηωλ θιάδωλ ΠΔ05-

Γαιιηθής Γιώζζας, ΠΔ07-Γερκαληθής Γιώζζας, ΠΔ08-Καιιηηετληθώλ Μαζεκάηωλ, ΠΔ86-
Πιεροθορηθής θαη ΠΔ91-Θεαηρηθής Αγωγής ζε ζτοιηθές κολάδες Πρωηοβάζκηας 

Δθπαίδεσζες». 

 
Γ) Οη εθπαηδεπηηθνί πος θα έσοςν μεηαηεθεί ή ηοποθεηηθεί οπγανικά, κεηά ηελ 

νινθιήξωζε ηεο παξαπάλω δηαδηθαζίαο, καθώρ θαη νη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί 
Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγωγήο ηεο Α΄ Αζήλαο θα μποπούν (εθόζον επιθςμούν) να 

ςποβάλοςν αίηεζε απόζπαζεο εληόο ΠΤΠΔ (θα βγει ζσεηική ππόζκληζη ςποβολήρ 
αιηήζευν κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο). 

 
Δ) Οη αηηήζεηο ακνηβαίαο κεηάζεζεο, ενηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, θα μποπούν να 

ςποβληθούν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηωλ κεηαζέζεωλ/ηνπνζεηήζεωλ (άπθπο 10 ηος Π.Δ.50/1996 όπυρ ηποποποιήθηκε με 

ηο άπθπο 9 ηος Π.Δ.100/1997 και άπθπο 15, παπ. 13 ηος Π.Δ.50/1996). 

 

 
Σάκηρ Ροςμπήρ 

Αιπεηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ 
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