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Αζήλα, 13 Νοεκβρίοσ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ύκθφλα κε ηελ εγθύθιηο 176287/Ε2/12-11-2019 ηοσ Τ.ΠΑΙ.Θ. από 12-11-2019 έωρ 25-11-2019
και ώπα 15:00, κέζφ ηοσ Online σζηήκαηος Γηατείρηζες Μεηρώοσ Δθπαηδεσηηθώλ θαη Τποβοιής
Αηηήζεφλ Μεηαζέζεφλ (https://teachers.minedu.gov.gr), ζα σποβιεζούλ οη αηηήζεης κεηάζεζες γηα
ηης παραθάηφ θαηεγορίες κεηαζέζεφλ:
α) γενικέρ από πεπιοσή ζε πεπιοσή μεηάθεζηρ
β) ζε .Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε..Τ. (ππώην Κ.Ε.Δ.Δ.Τ.)
γ) ζηα Πειπαμαηικά σολεία Διαπολιηιζμικήρ Εκπαίδεςζηρ
δ) ζηα Μειονοηικά σολεία
Η παραπάλφ προζεζκία είλαη αποκλειζηική θαη ηζτύεη γηα όιες ηης θαηεγορίες κεηαζέζεφλ εκηόρ
από ηιρ αμοιβαίερ μεηαθέζειρ γηα ηης οποίες ε αίηεζε, ζύκθφλα κε ηο άπθπο 10 ηος Π.Δ.50/1996,
σποβάιιεηαη κέζα ζε 15 ημέπερ από ηην ανακοίνωζη ηων μεηαθέζεων.
Οη προϋποζέζεης θαη οη ιόγοη κεηάζεζες ππέπει να ζςνηπέσοςν καηά ηο σπόνο πος λήγει η
πποθεζμία ςποβολήρ ηων ζσεηικών με ηα κπιηήπια μεηάθεζηρ δικαιολογηηικών.
Μέζα ζηην ίδια πποθεζμία ςποβάλλονηαι οι αιηήζειρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ ηων
εκπαιδεςηικών πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηων ΠΤΠΕ, καθώρ και οι αιηήζειρ βεληίωζηρ
θέζηρ ενηόρ ΠΤΠΕ, σωπίρ να αναγπάθονηαι πποηιμήζειρ ζςγκεκπιμένων ζσολείων.
Αίηεζε σποβάιιοσλ θαη οη εθπαηδεσηηθοί ποσ δεν έσοςν ζςμπληπώζει πλήπερ έηορ ζηελ περηοτή
ηες οργαληθής ηοσς ζέζες, θαζώς θαη οη ςπηπεηούνηερ με 5εηή θηηεία και παπάηαζη αςηήρ ζε
Ππόηςπα και Πειπαμαηικά σολεία εκπαιδεςηικοί.
Όζοη εθπαηδεσηηθοί κεηαηέζεθαλ κε ηε κε αρηζκό 163166/Ε2/18-10-2019 Τποσργηθή Απόθαζε
έτοσλ δηθαίφκα λα σποβάιιοσλ μόνο αίηηζη οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ.
Ανάκληζη ηηρ αίηηζηρ μεηάθεζηρ κπορεί λα γίλεη κέζφ ηοσ ειεθηροληθού ζσζηήκαηος μέσπι
31-01-2020, οπόηε θαη ζα απελεργοποηεζεί ε δσλαηόηεηα ασηή ζηο ειεθηροληθό ζύζηεκα. ε
περίπηφζε αλάθιεζες, ε αίηεζε ζεφρείηαη άθσρε θαη δελ κπορεί λα ελεργοποηεζεί ή λα σποβιεζεί εθ
λέοσ.
Ανάκληζη μεηάθεζηρ δεν πποβλέπεηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ θαη εποκέλφς οη αηηήζεης
αλάθιεζες κεηάζεζες δελ γίλοληαη δεθηές.
Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ, για ηο ζσολικό έηορ 2019-2020, κεηά
ηελ οιοθιήρφζε ηες δηαδηθαζίας ηφλ ορηζηηθώλ ηοποζεηήζεφλ (Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θάζε) ζηελ Α΄
Αζήλας, είλαη 7 ΠΕ11-Φςζικήρ Αγωγήρ, 4 ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 154 ΠΕ70-Δαζκάλων και 14
ΠΕ79-Μοςζικήρ. ε ασηά προζηέζεθαλ από παπαιηήζειρ – ζςνηαξιοδοηήζειρ 4 κενά ΠΕ06Αγγλικήρ γλώζζαρ, 9 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 37 κενά ΠΕ70-Δαζκάλων και 2 κενά ΠΕ79Μοςζικήρ. Με ηιρ μεηαθέζειρ εκπαιδεςηικών Ππωηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ από πεπιοσή ζε
πεπιοσή μεηάθεζηρ, δςνάμει ηος άπθπος 254 ηος Ν.4610/2019, προζηέζεθαλ 2 κενά ΠΕ11Φςζικήρ Αγωγήρ. ηοσς σπόιοηποσς θιάδοσς δελ σπάρτοσλ οργαληθά θελά.
Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ, για ηο ζσολικό
έηορ 2019-2020, είλαη 45 ΠΕ60-Νηπιαγωγών θαη 47 ΠΕ70-Δαζκάλων ζε Σμήμαηα Ένηαξηρ και
Ειδικά σολεία, καθώρ και 1 κενό ΠΕ79-Μοςζικήρ.
ηα παραπάλφ θελά θα πποζηεθούν θαη εθείλα ποσ ζα έτοσλ προθύυεη από παπαιηήζειρ, γηα
ζοβαρούς ιόγοσς σγείας ή γηα οηθογελεηαθούς ιόγοσς, καηά ηη διάπκεια ηος διδακηικού έηοςρ,
μέζω ΚΤΠΕ, κε απόθαζε ηες Τποσργού Παηδείας.
Οη κεηαζέζεης ζα πραγκαηοποηεζούλ ζύκθφλα κε ηοσς πίνακερ κενών οπγανικών θέζεων θαη ηα
ορηδόκελα ζηο άπθπο 4 ηος Π.Δ.50/1996, όπφς ηροποποηήζεθε κε ηο άπθπο 4 ηος Π.Δ.100/1997.
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