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Αθήνα, 8 Αςγούζηος 2016 

Αξ. Πξση. 26 
  

                                              Ππορ:  

Υποσργό Παιδείας, 

 Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων 

θ. Ν. Φίιε 
 

Κοιν: 

Διεσθσνηή Σποσδών 

Πρωηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 

θ. Ι. Κνπθφπνπιν 

 

Θέκα: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ 

ΜΔΣΑΣΑΥΘΔΝΣΩΝ ΣΟΤ Ν.4172/2013 
 

 

Αξιόηιμε κύπιε Υποςπγέ, 
 

Όπσο είλαη γλσζηό, νη ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο, πνπ δηελεξγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4172/2013 απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εληφο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ (Πιεξνθνξηθήο, Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, Μνπζηθήο, Φπζηθήο Αγσγήο, 

Δηθαζηηθώλ θαη Θεαηξηθήο Αγσγήο), ζηφρεπαλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιενλαδφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο «θηλεηηθόηεηάο» ηνπο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπνπ είραλ δεκηνπξγεζεί δηδαθηηθέο αλάγθεο ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία δηα ηεο εηζαγσγήο λέσλ καζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε Γηνίθεζε  - 

Τπνπξγείν  πξνέβε ζηε δηελέξγεηα ησλ ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ κε γλψκνλα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ην δεκφζην ζθνπφ ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηδαθηηθέο αλάγθεο ζηα  δεκνηηθά ζρνιεία, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πιεφλαδαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (δεδνκέλνπ όηη δελ ζπκπιήξσλαλ ην ππνρξεσηηθό δηδαθηηθό ηνπο σξάξην) 

κεηαηάζζνληάο ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θάησ απφ ηελ αλάγθε άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελφςεη ηεο 

έλαξμεο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο, ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο επξχηεξεο 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  (έγγξαθα ΤΠ.ΠΔ.Θ. αξ. πξση. 37691/Δ1/6-

3-2015 θαη 38422/Δ1/9-3-2015). 
 

Οη ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, βάζεη ηνπ Ν.4172/2013, 

ζπληζηνχλ κεηαηάμεηο εληφο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε εηδηθφηεηα ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη κε ηηο ππ’ αξ. 111967/Γ2/13-8-2013 θαη ππ’ αξ. 144049/Γ2/7-10-

2013 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

α) απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηηο 

νθηψ εηδηθφηεηεο ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

β) φηη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ν.4172/2013 

θαιχθζεθαλ κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ 
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Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 220 ζηνλ Δηδηθφ Φνξέα 210 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαη κε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ΤΓΔ. 
 

Δπνκέλσο νη ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο ΓΔΝ εκπίπηνπλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16Γ΄ παξ.2 ηνπ Ν.1566/1985, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο κεηαηάμεσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θελέο ζέζεηο άιιεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ 

θιάδνπ, π.ρ. κεηάηαμε εληόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 από ηελ εηδηθόηεηα ΠΔ04.03 (Φπζηνγλώζηεο) 

ζηελ εηδηθόηεηα ΠΔ04.01 (Φπζηθνί), νχηε ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 

παξ.5 ηνπ Ν.3260/2004, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πεξηπηώζεηο κεηαηάμεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζε θελέο ζέζεηο άιινπ θιάδνπ (π.ρ. από ηνλ θιάδν ΠΔ05 Γαιιηθήο ζηνλ θιάδν ΠΔ06 

Αγγιηθήο). Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.11 ηνπ Ν.4172/2013, νη νπνίεο 

ξύζκηζαλ απνθιεηζηηθά ηηο κεηαηάμεηο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014, είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαη ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ γεληθόηεξσλ δηαηάμεσλ 

άιισλ λόκσλ, δεδνκέλνπ όηη ν εηδηθόο λόκνο ππεξηζρύεη ηνπ γεληθνύ, ζύκθσλα κε ηελ πάγηα 

λνκνινγία (π.ρ. 1808/2000 Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ). 
 

ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ελζηάζεσλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ 

κεηαηάμεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ππελζπκίδεηαη φηη όζνη 

εθ ησλ κεηαηαγκέλσλ ζεώξεζαλ όηη ζίγεηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπο από ηελ επηινγή απηή 

ηεο Γηνίθεζεο, είραλ δηθαίσκα λα πξνζθύγνπλ κε δηνηθεηηθή πξνζθπγή (έλζηαζε) ελώπηνλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζε πεξίπησζε ξεηήο ή ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο δηνηθεηηθήο 

ηνπο πξνζθπγήο, είραλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε αθπξώζεσο (δηθαζηηθή πξνζθπγή) 

εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο 60 εκεξώλ (από ηελ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ή 

κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηελ ππνβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο – 

έλζηαζεο). Σνλίδεηαη όηη ε ηπρόλ ηθαλνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε πξνζθεύγνληα σο πξνο ην 

αίηεκά ηνπ, είηε από ην Τπνπξγείν είηε από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα, αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθή ηνπ πεξίπησζε θαη κφλν. Οξζψο, γηα ιφγνπο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, ην Τπνπξγείν, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, δελ αλαθάιεζε ηηο 

αξρηθέο πξάμεηο κεηάηαμεο όζσλ εθπαηδεπηηθώλ είραλ ιηγόηεξα κόξηα από ηνπο εληζηάκελνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, δηφηη, όπσο ην ίδην επηζεκαίλεη κε ην ππ’ αξ. 38422/Δ1/9-3-2015 έγγξαθό 

ηνπ, πξφθεηηαη γηα επσθειείο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Γηνίθεζεο θαη κε γλψκνλα ηηο ππεξεζηαθέο ηεο αλάγθεο (ήηνη 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ), ρσξίο αληηθεηκεληθή επζχλε ησλ αηηνχλησλ. Δμάιινπ θαη ηα 

αξκφδηα δηθαζηήξηα πνπ έθαλαλ δεθηέο ηηο ΔΜΠΡΟΘΔΜΔ  πξνζθπγέο νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ΓΔΝ επέηαμαλ ηε Γηνίθεζε λα αλαθαιέζεη πξνγελέζηεξεο κεηαηάμεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά παξάιεηςε ησλ εληζηάκελσλ, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα πξνβεί 

ζηε κεηάηαμε ΠΡΟΘΔΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΘΔΝΣΩΝ  ζπλαδέιθσλ.  Πξάγκαηη, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ζπκκνξθνύκελν κε ηηο ελ ιόγσ δηθαζηηθέο απνθάζεηο (π.ρ. 2280/2014 

θαη 2283/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ), γηα ιόγνπο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, πξνέβε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή κεηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηθαηώζεθαλ, 

ρσξίο λα ζηγεί ε κεηάηαμε άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην ίδην ΠΤΠΔ (π.ρ. Τπνπξγηθή 

Απόθαζε ππ’ αξ. 206905/Δ1/18-12-2014 (ΦΔΚ 1809 Γ/30-12-2014). 
 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.2690/1999), 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο φθεηιε λα εμεηάζεη ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ησλ εληζηάκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Δπνκέλσο νη ελζηάζεηο 

(δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο), νη νπνίεο δελ έρνπλ εμεηαζηεί σο ζήκεξα ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

απνξξηθζεί απφ ηε Γηνίθεζε ζησπεξψο (δειαδή ρσξίο ηελ έθδνζε ξεηήο απνξξηπηηθήο 

πξάμεο). Ωζηόζν ε ηπρφλ ζησπεξή απφξξηςε δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ, δελ ζπληζηά 

παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελεξγείαο, θαη σο εθ ηνύηνπ, νη θεξόκελεο σο 

εθθξεκνύζεο ελζηάζεηο δε ρξεηάδεηαη λα απαληεζνύλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ππνρξενύηαη πιένλ κόλν λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο εθδηδόκελεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο 
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όζσλ εκπξνζέζκσο έρνπλ πξνζθύγεη ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη δηθαηώλνληαη από απηά. 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, δηελεξγήζεθαλ 3.390 πεξίπνπ κεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθώλ 

ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πιένλ απηώλ ζε Γηνηθεηηθέο 

ζέζεηο, νη νπνίεο σο ΑΣΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ έρνπλ πιένλ θαηαζηεί 

ΟΡΙΣΙΚΔ θαη ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΔΔ  ιφγσ παξειεχζεσο δηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζή 

ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3528/2007 θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966) αιιά θαη ηεο ππ’ αξ. 

315/2014 Γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δπνκέλσο  θάζε αίηεκα  

γηα θαηάξγεζε - αθύξσζε ηνπ Ν.4172/2013 δελ έρεη πιένλ λνκηθό  ππόβαζξν θαη νπζηαζηηθό 

λόεκα. 
 

Ωο εθ ηνύηνπ, κέζσ ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο ησλ ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ, κε ηηο 

ππ’ αξ. 111967/Γ2/13-8-2013 θαη ππ’ αξ. 144049/Γ2/7-10-2013 θαη επφκελεο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο, απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε γηα ηηο νθηψ εηδηθφηεηεο, ελώ  παξάιιεια νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ 

κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Ν.4172/2013 θαιχθζεθαλ κε κεηαθνξά πηζηψζεσλ απφ 

ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (από ηνλ Δηδηθό Φνξέα 

220 ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 210 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο) θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο ΤΓΔ. Σαπηόρξνλα, πξνθύπηεη επζέσο απφ ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

ησλ ππνρξεσηηθψλ κεηαηάμεσλ (π.ρ. αξ. 119655/Γ1/30−8−2013 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-ΦΔΚ 986Γ/3-9-2013 θαη επόκελεο), νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

κνξθή ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ πιένλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, φηη νη κεηαηαρζέληεο εθπαηδεπηηθνί 

«θαηαιακβάλνπλ ζέζε πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ ίδηα ηελ πξάμε κεηάηαμεο ηνπο», φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππ’ αξ. 469/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θελέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 50/1996, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 3ε 

ηνπ Π.Γ. 100/1997. Δπνκέλσο απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη νη κεηαηαρζέληεο 

εθπαηδεπηηθνί ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ, ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ, έρνπλ νξγαληθή 

ζέζε ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ βάζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ κεηάηαμήο ηνπο, όπσο άιισζηε αλαγξάθεηαη ζηνπο θαηαιόγνπο αηηήζεσλ 

κεηάζεζεο βειηίσζεο – νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ έηνπο 2015-2016, πνπ έρνπλ αλαξηεζεί 

ζην δηαδίθηπν από ηηο Γ/λζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ελδεηθηηθά Γηεπζύλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη Μαγλεζίαο).  
 

ΔΚΚΡΔΜΔΙ σο εθ ηνχηνπ, ΜΟΝΟ ε νξγαληθή - νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε νκάδα ζρνιείσλ ησλ θαηά 

ηφπνπο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

ΚΔΝΑ πνπ ππήξμαλ ζηα ζρνιεία θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξνηίκεζεο ησλ 

κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα νπνία πξνθαλψο ε Γηνίθεζε – Τπνπξγείν γλσξίδεη. 

Απηό δηόηη κε ηα ππ’ αξ. 37691/Δ1/6-3-2015 θαη 38422/Δ1/9-3-2015 έγγξαθά ηνπ,  από 

όπνπ παξαηίζεηαη ην ραξαθηεξηζηηθό απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, αλαθέξεη - νκνινγεί: 

«Επομένωρ η διοίκηζη ενήπγηζε νομίμωρ και μεηέηαξε ζηο πλαίζιο ηηρ διακπιηικήρ ηηρ 

εςσέπειαρ, ηον πποαναθεπόμενο εκπαιδεςηικό, ………………………………………και με 

γνώμονα ηο δημόζιο ζςμθέπον, δηλαδή ηην εύπςθμη λειηοςπγία ηων ζσολικών μονάδων, 

καθώρ και ηα ππαγμαηικά οπγανικά κενά πος ςπήπξαν ζηα ζσολεία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ 

Eκπαίδεςζηρ καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ πποηίμηζηρ ηος αιηούνηορ».                                         
 

Έηζη, ε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ππνρξενύηαη, όπσο άιισζηε έρεη ήδε δεζκεπηεί 

επαλεηιεκκέλσο, κε ην από 22-8-2013 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα θαη ηηο εγθπθιίνπο ππ’ αξ. 

Γ.Σ. 11314/31-10-2014 θαη ππ’ αξ. 25614/Δ1/16-2-2015, λα ζπζηήζεη - ραξαθηεξίζεη θαη 
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λα επηκεξίζεη  ζέζεηο ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ - ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ζε κεκνλσκέλεο  

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή νκάδεο ηνπο ησλ κεηαηαρζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ, φπσο πξναλαθέξακε, νξγαληθή ζέζε ζηηο θαηά ηφπνπο  

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γειαδή, λα ζπζηήζεη -ραξαθηεξίζεη θαη λα 

επηκεξίζεη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηαζεξνχ ηφπνπ ή ηφπσλ παξνρήο ππεξεζίαο, ελ 

πξνθεηκέλσ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε κεκνλσκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή νκάδεο ηνπο,  απφ 

νξγαληθά – νξηζηηθά ηνπνζεηεκέλνπο ΜΗ αληηθαηαζηάζηκνπο πιένλ ζε απηέο αλά 

δηδαθηηθφ έηνο εθπαηδεπηηθνχο, εθφζνλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πθίζηαληαη κφληκεο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο. Ωζηόζν, κε ηελ ππ’ αξ. 137644/Δ1/3-9-2015 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, αλαβιήζεθε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο νξγαληθήο - νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ 

κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ ΚΑΙ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ ΠΡΑΜΔΝΔΙ Δ ΔΚΚΡΔΜΟΣΗΣΑ, 

ελψ πξνυθίζηαην θαη αξηζκφο, κε επαξθήο βεβαίσο, γηα ηηο κε θνηλέο εηδηθφηεηεο (ΠΔ05, 

ΠΔ07, ΠΔ08, ΠΔ19-20 θαη ΠΔ32) κε ηελ ππ’ αξ. 50200/Γ1/4-5-2012 (ΦΔΚ 1493Β/4-5-

2012) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία έγηλε θαη ε ζχζηαζε ησλ θιάδσλ ηνπο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 

Μεηά ηα παξαπάλσ θξίλνπκε αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξφηαζεο 

ζεσξψληαο:  
Α. όηη είλαη απηή πνπ δηαζθαιίδεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν  ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαζψο εμαζθαιίδεη ηηο θαιύηεξεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, κε πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο - δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, επ’ σθειεία ησλ καζεηψλ ΚΑΙ ρσξίο λα 

επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

Β. θαζηζηά εθηθηή ηε ζχζηαζε - ραξαθηεξηζκφ θαη επηκεξηζκφ ζέζεσλ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

- ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ζε κεκνλσκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ή νκάδεο ηνπο, ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ νξγαληθή 

ζέζε ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνύ ζα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε ζηαζεξέο θαηά ζχλζεζε θαη αξηζκφ νκάδεο ζρνιείσλ 

ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΔΝΑ πνπ ππήξμαλ ζηα ζρνιεία θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξνηίκεζεο ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία 

Γηνίθεζε – Τπνπξγείν γλσξίδεη θαη αλαθέξεη ζηα ππ’ αξ. 37691/Δ1/6-3-2015 θαη 

38422/Δ1/9-3-2015 έγγξαθά ηνπ. 
 

Αξιόηιμε κύπιε Υποςπγέ, 
 

Όινη γλσξίδνπκε φηη ε νξγαληθή - νξηζηηθή ηνπνζέηεζε αθελφο κελ ηθαλνπνηεί ην 

δηθαίσκα εξγαζηαθήο αζθάιεηαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά, αθεηέξνπ δε πξνάγεη, 

ππέξ ησλ καζεηψλ ην παξερφκελν απφ απηνχο εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαζψο εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλέρηζή ηνπ κε επλντθφηεξεο ζπλζήθεο, αθνχ απνηξέπεη ηε δηαξθή αιιαγή 

εθπαηδεπηηθψλ αλά δηδαθηηθφ έηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Για ηο Δ.Σ. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.,  

Ο Πξφεδξνο 
 

 

Νίθνο θίθνο 

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 
 

 

ηέθαλνο Παπαιέμεο 

 


