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ΘΕΜΑ:  «Προγραμματιςμόσ άμεςων ενεργειϊν προσ τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ» 
       
    

Ενόψει τθσ αναγκαιότθτασ ομαλισ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ και πριν 
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 
ςτισ αρχζσ επτεμβρίου, παρακαλείςκε όπωσ προβείτε άμεςα ςτισ  παρακάτω 
ενζργειεσ:  
 
      1. Σα υπθρεςιακά ςυμβοφλια ΠΤΔΕ -ΠΤΠΕ πρζπει να ςυνεδριάςουν το 
αργότερο ζωσ τθν Σρίτθ 30/08 ςτισ 14:00, προκειμζνου να αποφαςίςουν για τθν  
τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων των άρκρων 11 και 12 του ΠΔ  1/2003 (Αϋ 1), ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ «my school» υποχρεωτικά ςε πραγματικά 
λειτουργικά κενά και λαμβάνοντασ υπ’όψιν τθν αϋ και βϋ ανάκεςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κακϊσ και τθν αρ. 
Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Βϋ1324)   ΤΑ για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.  
     Εξαιρετικά, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυνεδρίαςθσ των υπθρεςιακϊν 
ςυμβουλίων ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ, θ κατά τα ανωτζρω  προςωρινι τοποκζτθςθ των 
εκπαιδευτικϊν κα διενεργθκεί το αργότερο ζωσ τθν Σρίτθ 30/8  ςτισ 14:00, με 
απόφαςθ των οικείων Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 18 τθσ αρικ. 
Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 ( Βϋ 1340) ΤΑ, όπωσ ιςχφει.  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

Μαροφςι,  23-8-2016                             
Αρικμ. Πρωτ.:  135933/E1    
                                
                   

ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ  
               Πρωτοβάκμιασ και 
               Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
           2. Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και  
               Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
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    2. Σθν Σετάρτθ 31/8  και ζωσ τισ 14:30 αποςτζλλουν οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 
ςτισ οικείεσ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τα κενά -πλεονάςματα που κα 
προκφψουν φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ τοποκετιςεων. 
 
    3. Σθν Πζμπτθ 1/9 δζον όπωσ πραγματοποιθκοφν οι κοινζσ ςυνεδριάςεισ των 
ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ, προκειμζνου να αποφαςίςουν για τθν ςυμπλιρωςθ του διδακτικοφ 
ωραρίου του ςυνόλου των κοινϊν ειδικοτιτων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ,  κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 25 του ν. 4203/2013 (Αϋ 235), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν περ.αϋ τθσ 
παρ.5 του άρκρου 33 του ν.4386/2016 (Αϋ 83). Είναι δε αυτονόθτο ότι 
ςυμπλθρωματικά με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ εφαρμόηονται εν προκειμζνω 
και οι γενικζσ διατάξεισ περί ςυλλογικϊν διοικθτικϊν οργάνων των άρκρων 13-15 
του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999-Αϋ 45), όπωσ ιςχφουν.  
Αναλυτικά, ςχετικά με τθ διενζργεια των εν λόγω κοινϊν ςυνεδριάςεων, ςασ 
επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα εν όψει και ςχετικϊν ερωτθμάτων που υποβλικθκαν 
ςτθν υπθρεςία μασ: 
   α) φμφωνα με τθν αδιάςειςτθ γραμματικι διατφπωςθ των ειδικϊν 
εφαρμοςτζων διατάξεων, οι εν λόγω κοινζσ ςυνεδριάςεισ υπάγονται ςτθν 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ των οικείων Περιφερειακών Διευκυντών 
Εκπαίδευςθσ, οι  οποίοι ορίηουν και τον Πρόεδρό τουσ.  

 
   β) Επειδι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.2690/1999 ο Πρόεδροσ 
του ςυλλογικοφ οργάνου κακορίηει τθν θμζρα, τθν ϊρα και τον τόπο των 
ςυνεδριάςεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ να ςυμμετάςχουν, 
χρειάηεται πριν από τον κακοριςμό του τόπου και του χρόνου τθσ κοινισ 
ςυνεδρίαςθσ να ζχει προθγθκεί θ Πράξθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ με τθν οποία κα ορίηεται ο Πρόεδροσ και ο γραμματζασ τθσ κοινισ 
ςυνεδρίαςθσ.  
    θμειϊνεται ότι ο νόμοσ καταλείπει ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 
ευρφτατο πεδίο διακριτικισ ευχζρειασ οριςμοφ των ανωτζρω προςϊπων. Κρίνεται 
όμωσ ςκόπιμο ωσ Πρόεδροσ τθσ κοινισ ςυνεδρίαςθσ να οριςκεί ζνασ εκ των  
Προζδρων των ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ.  
 
   γ)  τθ ςυνζχεια, κα γίνει ο κακοριςμόσ από τον οριςκζντα Πρόεδρο του τόπου και 
του χρόνου τθσ κοινισ ςυνεδρίαςθσ.  
   Επειδι θ διενζργεια τθσ κοινισ ςυνεδρίαςθσ πρζπει να πραγματοποιθκεί τθν 
Πζμπτθ 1/9, θ ςχετικι πρόςκλθςθ δζον όπωσ ζχει γνωςτοποιθκεί ςτα μζλθ 
τουλάχιςτον 48 ώρεσ πριν από τθ διενζργειά τθσ. Όςον αφορά τον τόπο, προδιλωσ 
ο οριςκείσ Πρόεδροσ ζχει διακριτικι ευχζρεια επιλογισ και οριςμοφ του πιο 
πρόςφορου για τθ ςυνεδρίαςθ τόπου.   
     
  δ) Όςον αφορά τθ διενζργεια των κοινϊν ςυνεδριάςεων και τθ λιψθ αποφάςεων, 
εφαρμοςτζεσ είναι οι γενικζσ διατάξεισ των άρκρων 14 και 15 του ν.2690/1999. 
 
    4. Υςτερα από τθ διενζργεια των ανωτζρω κοινϊν ςυνεδριάςεων, και εφόςον ζχει 
προκφψει πλεονάηον εκπαιδευτικό προςωπικό πραγματοποιείται τθν Παραςκευι 
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2/9 θ διαδικαςία αποςπάςεων πλεοναηόντων εκπαιδευτικϊν, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 
 
     5. Με ευκφνθ των Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ενθμερϊνεται το θλεκτρονικό ςφςτθμα my school για τισ προκφπτουςεσ από τισ 
ανωτζρω διοικθτικζσ πράξεισ μεταβολζσ. 
 

 
                                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 
 

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΗ 
 

Εςωτ. Διανομι: 
1. Γραφείο Τπουργοφ 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
3. Γενικι Διεφκυνςθ Προςωπικοφ  

Αϋ/κμιασ & Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
 

 
 
 
 

 
 


