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ΠΡΟΣ:  1.  Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης 
           Έδρες τους. 

 
2.         Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 

          Έδρες τους. 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης» 
 

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη σύνταξη των πινάκων οργανικής 
σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στον συνοδευτικό 

πίνακα. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί με ευθύνη του Διευθυντή εκπαίδευσης. Τα κενά και 
πλεονάσματα  θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα, όπως προκύπτουν από τα 
πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, αφού ληφθεί 
υπόψη η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, δηλαδή ο έλεγχος και η οριστικοποίηση 
των καταχωρισμένων σχετικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς και η 
προβλεπόμενη γνώμη/εισήγηση του περιφερειακού συμβουλίου (παρ. 5 του 
προαναφερόμενου νόμου και παρ. 2 άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96).  

Στην συνέχεια ο πίνακας αυτός θα αποσταλεί στους αρμόδιους Περιφερειακούς 
Δ/ντές, προκειμένου να συμπληρώσουν τη στήλη «Εκτίμηση Περιφερειακού Διευθυντή» 
και να προσυπογράψουν. Ακολούθως από τις Περιφερειακές Δ/νσεις θα πρέπει να 

αποσταλεί στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 30-06-2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ppe3@ypepth.gr ή στο FΑΧ 210 3442365 και ταχυδρομικά. 

Τα στοιχεία του πίνακα θα πρέπει επίσης να καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τόσο από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης όσο και από 
τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης από την επιλογή «Μεταθέσεις»  
«Διαχείριση οργανικών κενών»  «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» στη 
σχετικές αντίστοιχες για τον καθένα καρτέλες. 

 

Για την καταχώριση των ζητούμενων στοιχείων, τα οποία τονίζουμε ότι αφορούν 
μόνο τα κανονικά σχολεία (δηλαδή δεν αφορά στοιχεία των σχολείων ειδικής αγωγής και 
των διαπολιτισμικών), θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1) Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις 
όλων των σχολείων.  
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Για τον υπολογισμό των δεδομένων της στήλης αυτής θα ληφθούν υπόψη οι 
μεταβολές των οργανικών θέσεων που επέρχονται με την αριθμ. 72624/Δ4/12-5-2014 

κοινή υπουργική απόφαση «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και 
Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 
1329/26-5-2014. 

2) Στη στήλη «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί» θα υπολογιστούν όσοι ανήκουν 
οργανικά ή με προσωποπαγή θέση καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί για οποιοδήποτε λόγο 
βρίσκονται στη διάθεση περιοχής μετάθεσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή 
τοποθέτηση, αποσπασμένοι στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται 
παρακάτω) και με βάση τη σχέση εργασίας που έχουν (δηλαδή μόνιμοι ή ΙΔΑΧ). 

Δεν θα υπολογιστούν στη στήλη αυτή οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση 
παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 20 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, 

τ. Α΄) ή προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2014 
λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης. 

Επίσης, δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’), αφού αυτοί, 
σύμφωνα με την αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14, δε συμμετέχουν στη διαδικασία 
μεταθέσεων τρέχοντος έτους (οι εκπαιδευτικοί αυτοί με τη σύσταση των οργανικών τους 
θέσεων και την προσθήκη των θέσεων αυτών στις υπάρχουσες οργανικές θα μετατεθούν-
τοποθετηθούν σε επόμενη διαδικασία). 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, 
διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 §2 του 

Ν.4186/2013 (Α’ 193) με την οποία αντικαθίσταται η §4 του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 
«οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον 
κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το 
διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής 
τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για 
προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η 
οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου 
σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 
παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)».  

Με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό σε 
κάθε περίπτωση λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η 

οργανική τους θέση σε σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη ανάλογα με τα όσα αναφέρονται 
στην ανωτέρω παράγραφο. 

3) Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά 
που προκύπτει με την αφαίρεση της στήλης «Σύνολο» των Οργανικά Ανηκόντων 
Εκπαιδευτικών  από τη στήλη «Οργανικές θέσεις» και το αποτέλεσμα μας δίνει το έλλειμμα 
ή το πλεόνασμα για τις μεταθέσεις. Από την αφαίρεση, αν προκύψει θετικός αριθμός, τότε 
υπάρχει κενό, δηλαδή υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, οπότε θα το αναγράφετε 
με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ αν προκύψει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα οπότε 
και γράφεται με θετικό πρόσημο (+).  

Για παράδειγμα εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 25 και οι Οργανικά ανήκοντες είναι 

17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. 



4) Η στήλη «Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)» θα αναφερθεί  η 
γνώμη/εισήγηση του οικείου ΠΥΣΠΕ για ελλείμματα με αναγραφή του πρόσημου (-) ή 

πλεονάσματα με αναγραφή του πρόσημου (+).  

Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς τη σωστή αποτύπωση των οργανικών κενών. 
  

  
     Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
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Εσωτερική διανομή: 
1. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε. 

2. Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης 
    Τμήμα Γ΄ 


