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

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2015 – 2016 
 
 Ελ όςεη ηεο αλακελόκελεο εγθπθιίνπ ησλ γεληθώλ κεηαζέζεσλ, ζαο θνηλνπνηώ ηνλ 

αξηζκό ηωλ κέρξη ζηηγκήο νξγαληθώλ θελώλ ζηελ Α΄ Αζήλαο: 
 

Γεληθή Αγωγή: 38 ΠΕ70 (Δάζθαινη), 1 ΠΕ60 (Νεπηαγσγνί), 11 ΠΕ06 (Αγγιηθώλ), 10 
ΠΕ11 (Φπζηθήο Αγσγήο) θαη 6 ΠΕ16 (Μνπζηθήο). 

Εηδηθή Αγωγή: 36 ΠΕ70 (Δάζθαινη) θαη 39 ΠΕ60 (Νεπηαγσγνί). 
 

ηα ήδε ππάξρνληα νξγαληθά θελά ζα πξνζηεζνύλ λέα θελά από ηηο αηηήζεηο 

παξαίηεζεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
κέζω ΚΤΠΕ (γηα ζνβαξνύο ιόγνπο) είηε ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4186/2013, άξζξν 36, παξάγξαθνο 20. Αλάθιεζε αίηεζεο 
παξαίηεζεο ιόγσ κε ύπαξμεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο γηα ην εθπαηδεπηηθό 
πξνζσπηθό, κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

παξαίηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.3528/2007. 
 

Επηζεκαίλσ όηη δελ απαηηείηαη ππεξέηεζε ηεο νξγαληθήο ζέζεο γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη θαη νη νπνίνη 
ηνπνζεηήζεθαλ θέηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα είηε από κεηάζεζε είηε από βειηίωζε 

ζέζεο είηε βξίζθνληαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ ην πξνεγνύκελν έηνο, καθώς η 
μεηαβολή ηης σπηρεζιακής ηοσς καηάζηαζης οθείλεηαι ζηις ανάγκες ηης σπηρεζίας θαη 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κεηάζεζεο από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ ή βειηίσζεο ζέζεο 
εληόο ΠΤΠΕ. 
 

Σν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα (πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ εγθύθιην) ζα 
ππνβάινπλ αηηήζεηο βειηίωζεο ζέζεο εληόο ΠΤΠΕ οι έτονηες οργανική θέζη θαη 

δειώζεηο νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο οι εσριζκόμενοι ζηη διάθεζη ηοσ ΠΥΣΠΕ (ε 
ζύζηαζε λέωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήηωλ εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα, θξαηώληαο έηζη ζε νκεξία ηνπο ελ ιόγω 

εθπαηδεπηηθνύο).  
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο ή νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο 
δε ζα αλαγξάθνπλ πξνηηκήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. Η δήισζε πξνηίκεζεο ζα 
ππνβιεζεί γηα όινπο καδί, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ κεηαζέζεσλ, ζηα ηόηε νξγαληθά 

θελά. 
 

Αηηήζεηο ακνηβαίαο κεηάζεζεο (είηε ζε ζτολικές μονάδες από ΠΥΣΠΕ ζε ΠΥΣΠΕ 
είηε ζε ζτολικές μονάδες ενηός ΠΥΣΠΕ), κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κέζα ζε 15 εκέξεο 
από ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ηωλ κεηαζέζεωλ  (για ηην κάθε περίπηωζη 

ανηίζηοιτα) ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 13 ηνπ Π.Δ.50/1996 θαη ην άξζξν 10 ηνπ 
Π.Δ.50/1996, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Δ.100/1997). Δε 

δηθαηνύληαη ακνηβαίαο κεηάζεζεο νη ραξαθηεξηδόκελνη σο ππεξάξηζκνη (άξζξν 10, 
παξ. 4 ηνπ Π.Δ.50/1996 όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9, παξ. 2 ηνπ Π.Δ.100/1997) 

θαζώο θαη όζνη δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξγαληθά ζε ζρνιηθή κνλάδα. 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr

