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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ - ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 
 
 

ύμθυνα με ηην παξ. 1 ηος άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2190/1994 καηά ηο διάζηημα από ηελ 

πξνθήξπμε βνπιεπηηθώλ εθινγώλ έσο ηελ νξθσκνζία ηεο Κπβέξλεζεο πος πποκύπηει 

καηά ην άξζξν 37 ηνπ πληάγκαηνο, απαγνξεύεηαη ε έθδνζε πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ 

δηνξηζκό ή πξόζιεςε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή αλαθεξόκελε ζηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε κάθε καηηγοπίαρ πποζυπικού ηυν δημόζιυν ςπηπεζιών και νομικών πποζώπυν.  

 

Μεηά ηελ νξθσκνζία ηεο λέαο θπβέξλεζεο ξεκίνηζαν ζςνεδπιάζειρ απκεηών  ΠΤΠΕ για 

ηην ππαγμαηοποίηζη ή/και ηην ολοκλήπυζη ηυν ςπηπεζιακών μεηαβολών (κπίζη και 

ηοποθέηηζη ςπεπάπιθμυν - οπιζηικέρ  ηοποθεηήζειρ - βεληιώζειρ θέζευν).  

 

Πέπα, όμυρ, από ηιρ απνζπάζεηο ζε θνξείο και ηιρ αποζπάζειρ από πεξηνρή ζε πεξηνρή πος 

βξίζθνληαη ζε εθθξεκόηεηα θαη είλαη έλα γεληθόηεξν ζέκα, ζηιρ Διεςθύνζειρ 

Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ πος λειηοςπγούν Πεηξακαηηθά ρνιεία δεν μποπούν να 

πποσυπήζοςν οι ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ, γιαηί παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα ην ζέκα ηεο 

θάιπςεο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηα ζσολεία αςηά, ζύμθυνα με ηα άξζξα 76, 77 θαη 78 

ηνπ Ν.4610/2019. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο εξειδικεύονηαι ηα κπιηήπια και 

θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηυν εκπαιδεςηικών για ηην κάλςτη ηυν θέζευν αςηών, 

ύζηεξα από ζρεηηθή πξνθήξπμε. 

 

Από ηελ πξνεγνύκελε πνιηηηθή εγεζία είσαν εκδοθεί δηεπθξηληζηηθέο εγθύθιηνη και είραλ 

ζπληαρζεί πίλαθεο με ηον απιθμό ηυν οπγανικών θέζευν ηος διδακηικού πποζυπικού ηυν 

Πειπαμαηικών σολείυν από ηηο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Για ηην 

ενημέπυζή ζαρ, οι ζσεηικέρ εγκύκλιοι ηος Τποςπγείος Παιδείαρ ζηοςρ ζςνδέζμοςρ: 

«Οδεγίεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ΠΠ» θαη «Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ νξηζηηθώλ 

ηνπνζεηήζεσλ/βειηηώζεσλ ζέζεσλ».  

 

ημειυηέον, ζύμθυνα με ηο άξζξν 97 ηνπ Ν.4530/2018 έσει δοθεί παξάηαζε ζεηείαο ζηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ ηυν Ππόηςπυν και Πειπαμαηικών σολείυν κέρξη 31/08/2019 και οι οποίοι, 

ειπήζθυ εν παπόδυ, έσοςν ςποβάλει δήλυζη οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ ζύμθυνα με ηην 

εγκύκλιο ηυν γενικών μεηαθέζευν με Α.Π. 186387/Δ2/02-11-2018.  

 

Όλα αςηά, βεβαίυρ, ζε αλακνλή ηεο έθδνζεο ππνπξγηθήο απόθαζεο (;;;) και 

διεςκπινιζηικών οδηγιών για ηο ζςγκεκπιμένο θέμα.  

 

Σα εξσηήκαηα, όκσο, πνπ πξνβάιινπλ είλαη πνιιά: Θα ζςνεσιζηεί η διαδικαζία; Θα 

ςπάπξοςν οπγανικέρ θέζειρ; Θα δοθεί νέα παπάηαζη θηηείαρ ζηοςρ/ζηιρ εκπαιδεςηικούρ ηυν 

ΠΠ; Θα ςπάπξει κάποια ενημέπυζη για ηο ζςγκεκπιμένο θέμα;  

 

Οι εκπαιδεςηικοί ηυν Πειπαμαηικών σολείυν, καθώρ και οι εκπαιδεςηικοί ηυν ΠΤΠΕ με 

Πειπαμαηικά ζσολεία αγυνιούν και πεπιμένοςν… 
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