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ΘΕΜΑ : «Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τοποκετιςεισ και ρφκμιςθ υπεραρικμιϊν εκπαιδευτικϊν
Β/κμιασ εκπαίδευςθσ»
Κατόπιν ςχετικϊν ερωτθμάτων ςτθν υπθρεςία μασ όςον αφορά τθν ρφκμιςθ των υπεραρικμιϊν,
αλλά και γενικότερων κεμάτων τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε., ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ:
Α) 1. Σα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ υπεραρικμίεσ των εκπαιδευτικϊν ρυκμίηονται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί
μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997. τισ διατάξεισ αυτζσ και ειδικότερα ςτθν παρ. 1
εδάφιο β, προςδιορίηεται με ςαφινεια ότι οι υπεραρικμίεσ των εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ
Εκπαίδευςθσ προκφπτουν μετά από μεταβολζσ των ςχολικϊν μονάδων (ίδρυςθ, κατάργθςθ,
υποβιβαςμό, διαίρεςθ ι ςυγχϊνευςθ ςχολείων ι άλλθ αιτία) ςτισ οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ.
Από τθ διαδικαςία αυτι εξαιροφνται όςοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ των περ. α και γ τθσ παρ.1
του άρκρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι όςοι ανικουν ςε «ειδικι
κατθγορία» μετάκεςθσ πλθν των πολυτζκνων, επειδι οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάςει του άρκρου 30
παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α), «δεν εξαιροφνται από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 14
του ίδιου διατάγματοσ». Ωςτόςο, εάν επικυμοφν οι ίδιοι (οι ανικοντεσ ςε ειδικι κατθγορία των περ.
α και γ), μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ να κρικοφν υπεράρικμοι, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι
κρίνονται και ςυγκρίνονται μαηί με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν κρικεί υπεράρικμοι,
βάςει των ςυνολικϊν μορίων που ςυγκεντρϊνουν και δεν μποροφν να επικαλεςτοφν τθν ζνταξι
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τουσ ςε ειδικι κατθγορία ϊςτε να προθγθκοφν των λοιπϊν υπεραρίκμων κατά τθν άρςθ
υπεραρικμίασ και τθν τοποκζτθςι τουσ ςε οργανικι κζςθ.
2. Όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ
δυνατότθτα να επιλζξουν εάν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι ι όχι. Η επιλογι τουσ αυτι
κακορίηει και τθ διαδικαςία που ακολουκοφν τα οικεία υπθρεςιακά ςυμβοφλια ςτον χαρακτθριςμό
ονομαςτικά των υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.
Η όλθ διαδικαςία που ακολουκοφν τα ΠΤΔΕ ςτο να χαρακτθρίςουν ονομαςτικά τουσ υπεράρικμουσ
εκπαιδευτικοφσ είναι αυτι και μόνο αυτι που αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παρ. 3 του άρκρ. 14
του εν λόγω Π.Δ.
Διευκρινίηεται ότι θ αρικ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβοφλου του Τπουργείου
Παιδείασ, που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ τθσ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ (μθ υπεράρικμων)
εκπαιδευτικϊν που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, δεν
ιςχφει κακϊσ κεωρείται καταργθκείςα, εφόςον το ςκεπτικό τθσ ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίεσ καταργικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 8 του
Ν. 2986/2002.
Ζτςι ςτθν περίπτωςθ αυτι υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρϊνουν το
μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ (τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ).
3. Μετά το χαρακτθριςμό ονομαςτικά των υπεραρίκμων εκπαιδευτικϊν ακολουκεί θ τοποκζτθςι
τουσ με διλωςθ προτίμθςθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ τοποκζτθςθσ.
Η διαδικαςία ζχει ωσ εξισ:
α) «Όταν θ υπεραρικμία ςε ζνα ςχολείο οφείλεται ςε ίδρυςθ αντίςτοιχου νζου ςχολείου ςτθ
ςχολικι περιφζρειά του και ςτο οποίο μετακινοφνται μακθτζσ του αρχικοφ ςχολείου, οι
υπεράρικμοι τοποκετοφνται εφόςον το επικυμοφν κατά απόλυτθ προτεραιότθτα ςτο νζο ςχολείο.
Η τοποκζτθςι τουσ γίνεται με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ» (άρκρο 14 παρ. 6α του
Π.Δ.50/96).
β) Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ
ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι,
τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το
ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ
ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ.
Αν δεν υπάρχουν κενζσ κζςεισ ςτθν ίδια ομάδα ι εάν οι όποιεσ κζςεισ υπιρχαν ζχουν καταλθφκεί
από άλλουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ με περιςςότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ, οι εναπομείναντεσ
υπεράρικμοι τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ
ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ, μετά τθν τοποκζτθςθ των υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ
ομάδασ ςχολείων.
Γίνεται ςαφζσ ότι οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποκετοφνται ςε ςχολείο όμορθσ ομάδασ αν
υπάρχει κενό ςε ςχολεία τθσ ίδιασ ομάδασ με το ςχολείο όπου υπθρετοφςαν (άρκρο 12 παρ. 1 του
Π.Δ. 100/97).
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ λειτουργικισ υπεραρικμίασ και μόνο, οι εκπαιδευτικοί δφναται να
τοποκετθκοφν κατά προτεραιότθτα για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε ςχολικζσ μονάδεσ όλων των
ομάδων ςχολείων ςυγκρινόμενοι με τουσ υπόλοιπουσ λειτουργικά υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ
βάςει μονάδων μετάκεςθσ, όπωσ προκφπτει από το άρκρο 12 του Ρ.Δ. 100/97.
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γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατζςτθ δυνατόν ι δεν επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε ςχολεία τθσ
ίδιασ ι όμορθσ ομάδασ, ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ α και β περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ (άρκρο
14 παρ. 6, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ
μετάκεςθσ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15 του ίδιου Π.Δ/τοσ ςυγκρινόμενοι με
όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ.
δ) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουκοφν να είναι υπεράρικμοι μετά τισ παραπάνω ρυκμίςεισ
παραμζνουν ςτο ςχολείο όπου κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι ι ςτθ Δ/νςθ αν το ςχολείο ζχει
καταργθκεί και διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ για ςυμπλιρωςθ του
ωραρίου τουσ.
Β) Για τθν κρίςθ υπεραρικμίασ ςτα ςχολεία Μουςικισ, Καλλιτεχνικισ και Διαπολιτιςμικισ
Εκπαίδευςθσ, αρμόδιο όργανο είναι το Κεντρικό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Κ.Τ..Δ.Ε), το οποίο κα αποφαςίςει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ,
ποιοσ εκπαιδευτικόσ κα χαρακτθριςτεί υπεράρικμοσ.
φμφωνα με τθ περ. 12 τθσ παρ.2 του άρκρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουςικών
ςχολείων κακώσ και των ςχολείων των Αποδιμων Ελλθνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
χαρακτθρίηονται ωσ υπεράρικμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπθρεςιακά ςυμβοφλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε)
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ περ. β΄ τθσ παρ. 3 του άρκρου αυτοφ. Οι χαρακτθριηόμενοι ωσ
υπεράρικμοι εφόςον δεν είναι δυνατι θ μετάκεςι τουσ ςε ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ
μετάκεςθσ μετατίκενται χωρίσ αίτθςι τουσ υποχρεωτικά ςτθν ίδια περιοχι μετάκεςθσ τθσ ζδρασ
του ςχολείου ςτο οποίο κρίκθκαν υπεράρικμοι και τίκενται ςτθ διάκεςθ των οικείων
περιφερειακών υπθρεςιακών ςυμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίκενται ςε ςχολεία τθσ
ίδιασ περιοχισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του παρόντοσ Π.Δ. Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί
αυτοί μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Κεντρικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο για μετάκεςθ ςε ίδιο ι
άλλο ςχολείο, Πειραματικό, Μουςικό, Σ.Μ.Ε.Α. ι Σχολείο Αποδιμων Ελλθνοπαίδων, κατά περίπτωςθ
τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ. Οι αιτιςεισ τουσ κρίνονται κατά προτεραιότθτα πριν από τθ
διαδικαςία των μετακζςεων ςτα ςχολεία αυτά.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η περ. 12 τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του Π.Δ. 100/97 ιςχφει και για τθν κρίςθ υπεραρικμίασ των
εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε Καλλιτεχνικό ςχολείο.
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ΕΡΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

Πςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό τουσ
ωσ υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ με τισ ανωτζρω
διαδικαςίεσ και επομζνωσ δεν απαιτείται υπθρζτθςθ τθσ οποιαδιποτε νζασ οργανικισ τουσ
κζςθσ, κακϊσ θ μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ οφείλεται ςτισ ανάγκεσ τθσ
υπθρεςίασ. Σο αυτό ιςχφει και για τουσ αναφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου 3 δ που διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
τθν ερμθνεία αυτι εξάλλου οδθγεί και θ διατφπωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96
που ρθτά αναφζρει ότι «ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν προθγοφμενι τουσ κζςθ των εκπαιδευτικϊν
τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που μετατίκενται, διατίκενται ι αποςπϊνται λόγω
υπεραρικμίασ υπολογίηεται για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ που απαιτείται από το άρκρο 8
αυτοφ του Π.Δ.».

ε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ δφο ςχολικϊν μονάδων για τθ διαπίςτωςθ τθσ τυχόν
υπεραρικμίασ κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων που ςυγχωνεφονται. Δε
λαμβάνεται υπόψθ ποιασ ςχολικισ μονάδασ το όνομα διατθρικθκε μετά τθ ςυγχϊνευςθ ι αν
δόκθκε νζο. Για τον κακοριςμό του ζτουσ τοποκζτθςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ζτοσ που οι
εκπαιδευτικοί τοποκετικθκαν ςτο κάκε ςχολείο πριν τθ ςυγχϊνευςθ.

Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί των κατθργθμζνων ςχολείων που δεν κατζςτθ δυνατό
να τοποκετθκοφν ςε ςχολικι μονάδα μετά τισ παραπάνω ρυκμίςεισ λόγω μθ φπαρξθσ
οργανικοφ κενοφ παραμζνουν ωσ υπεράρικμοι και τα επόμενα ςχολικά ζτθ ζχουν τθ
δυνατότθτα να άρουν τθν υπεραρικμία, ςυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των
υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ ι όμορθσ,
όπου ανικε το ςχολείο το οποίο καταργικθκε, μζχρι τθν απόκτθςθ νζασ οργανικισ κζςθσ.

Γ) Κατά τθ πλιρωςθ των οργανικϊν κενϊν ςε μια περιοχι μετάκεςθσ ςειρά προτεραιότθτασ ζχουν
οι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 του άρκρου 15 του Π.Δ. 50/96), ακολουκοφν όςοι
ανικουν ςε ειδικι κατθγορία του άρκρου 13 του Π.Δ. 50/96, εκτόσ των πολυτζκνων ςφμφωνα με
τθν παρ. 4 του άρκρου 30 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) και τζλοσ τοποκετοφνται όλοι οι
άλλοι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν βελτίωςθ και οριςτικι τοποκζτθςθ (μετατικζμενοι και
ευριςκόμενοι ςτθ διάκεςθ του ΠΤΔΕ) ςφμφωνα με τθν παρ.8 του άρκρου 15 του Π.Δ. 50/96.
Δ) φμφωνα με τθν υπ. αρικ. 23464/Γ2/06-03-2012 υπουργικι απόφαςθ «Με τα μακιματα Α΄
ανάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί καλφπτουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο, ενώ με τα μακιματα Β΄
ανάκεςθσ ςυμπλθρώνουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο ι καλφπτουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.»
Δϊδεκα (12) ϊρεσ μακιματοσ (κατ ϋ ελάχιςτον) ςυνιςτοφν οργανικό κενό το οποίο δίνεται ςε
εκπαιδευτικό που καλφπτει τισ ϊρεσ αυτζσ με Αϋ ανάκεςθ, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί
που κα μποροφςαν να ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ αναλαμβάνοντασ το μάκθμα ωσ Βϋ ανάκεςθ
ι ζχοντασ δεφτερθ ειδικότθτα.
Οι ϊρεσ ενόσ μακιματοσ δεν μοιράηονται ιςομερϊσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ίδιασ ειδικότθτασ. Πρϊτα
καλφπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ϊρεσ μακθμάτων Αϋ ανάκεςθσ ο εκπαιδευτικόσ που ζχει
τοποκετθκεί πρϊτοσ ςτο ςχολείο και ςτθ ςυνζχεια οι επόμενοι με ςειρά παλαιότθτασ (τοποκζτθςθσ
ςτθ ςχολικι μονάδα).
Πιο ςυγκεκριμζνα ο παλαιότεροσ εκπαιδευτικόσ καλφπτει το υποχρεωτικό του ωράριο παίρνοντασ
όλεσ τισ ϊρεσ των μακθμάτων Αϋ ανάκεςθσ και εφόςον περιςςζψουν ϊρεσ δίνονται ςε δεφτερο
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εκπαιδευτικό τθσ ίδιασ ειδικότθτασ. Αν ο δεφτεροσ εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να καλφψει το ωράριό
του με μακιματα Αϋ ανάκεςθσ τότε ςυμπλθρϊνει με μακιματα Βϋ ανάκεςθσ (εφόςον ζχουν πρϊτα
καλφψει το ωράριό τουσ οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα μακιματα αυτά ςε Αϋ ανάκεςθ).
Ο εκπαιδευτικόσ χωρίσ μακιματα Αϋ ανάκεςθσ (τουλάχιςτον 12 ϊρεσ) δεν καλφπτει οργανικό κενό
και κρίνεται υπεράρικμοσ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 14 του Π.Δ.
50/96 όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97.
Ρροθγοφνται ςτθν κάλυψθ ωρϊν ενόσ μακιματοσ οι εκπαιδευτικοί που ζχουν το μάκθμα ςτθ
βαςικι τουσ ειδικότθτα. Εφόςον και αν περιςςεφουν ϊρεσ του μακιματοσ δφναται να δοκοφν ςε
εκπαιδευτικοφσ που ζχουν το μάκθμα ςτθ δεφτερθ ειδικότθτά τουσ.
Οι ϊρεσ των μακθμάτων που διδάςκονται ςε πρϊτθ (αϋ) ανάκεςθ από εκπαιδευτικοφσ
περιςςότερων του ενόσ κλάδων ι ειδικοτιτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12,
ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανζμονται ιςομερϊσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ ι ειδικότθτεσ.
Η κρίςθ υπεραρικμίασ γίνεται μεταξφ των εκπαιδευτικϊν τθσ βαςικισ τουσ ειδικότθτασ ςε μία
ςχολικι μονάδα και όχι ςε ςυνδυαςμό με τθ δεφτερθ ειδικότθτα. Ο εκπαιδευτικόσ με δεφτερθ
ειδικότθτα κα κρικεί υπεράρικμοσ με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ βαςικισ του
ειδικότθτασ, ανεξάρτθτα αν μπορεί να καλφψει ϊρεσ μακθμάτων τθσ δεφτερθσ ειδικότθτάσ του.
Ε) χετικά με τουσ αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο εξωτερικό ιςχφουν τα εξισ:

φμφωνα με τθν παρ. 9 του κεφ. Γϋ του άρκρου 16 του Ν.1566/1985 οι εκπαιδευτικοί που
αποςπϊνται ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ «…τίκενται ςτθν διάκεςθ των διευκφνςεων
εκπαίδευςθσ, από τισ οποίεσ αποςπάςτθκαν και οι οργανικζσ κζςεισ τουσ ςτα ςχολεία κεωροφνται
κενζσ».

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 331/2009 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του
Κράτουσ «…οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται, ςφμφωνα με τισ παρ. 9 α και 9β του άρκρου 8 του Ν.
3194/2003, ςε υπθρεςία του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι του Δθμοςίου ςτο
εξωτερικό, δεν διατθροφν τθν οργανικι τουσ κζςθ».

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ. αρικ. 7653/Δ2/18-01-2013 εγκφκλιο μετακζςεων
«Οι
εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ και διανφουν το
ζτοσ λιξθσ τθσ απόςπαςισ τουσ ι ζχει ανακλθκεί θ απόςπαςισ τουσ… υποβάλλουν αίτθςθ- διλωςθ
οριςτικισ τοποκζτθςθσ μόνον ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που ανικει το ςχολείο από το οποίο
αποςπάςτθκαν» (άρκρο 8 παρ. 3, Ν. 2817/2000) και τοποκετοφνται ςε κενι οργανικι κζςθ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του Π.Δ.50/96, όπωσ αυτό τροποποιικθκε από το
ΠΔ100/97.
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΟΣ Ρ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Τπουργοφ
2. Γραφείο Τφυπουργοφ
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
4. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Προς/κοφ Δ.Ε. - Σμιμα Γ’
6. Δ/νςθ πουδϊν Δ.Ε.
7. Δ/νςθ ΔΙΠΟΔΕ (με τθν παράκλθςθ να διαβιβάςει
τθν παροφςα εγκφκλιο ςτα Γραφεία υντονιςτϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ)
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
9. Δ/νςθ ΕΠΕΔ
10. Κ.Τ..Δ.Ε.
11. Γ.Ε.Π.Ο.
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