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ΠΡΟ: 1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπ/ςθσ
Ζδρεσ τουσ.
2. Διευκυντζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Ζδρεσ τουσ.

ΘΕΜΑ: «Προςδιοριςμόσ οργανικισ ςφνκεςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ»
Ρροκειμζνου θ υπθρεςία μασ να προβεί ςτθν κατάρτιςθ των πινάκων οργανικισ
ςφνκεςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ κατά περιοχι μετάκεςθσ των κλάδων ΡΕ06, ΡΕ11,
ΡΕ16, ΡΕ60 και ΡΕ70, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ν. 3848/2010 και του
άρκρου 4 του Ρ.Δ. 50/96, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία των μετακζςεων
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Ρ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, παρακαλοφμε όπωσ καταχωριςκοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα μετακζςεων e-Datacenter, τα ςχετικά ςτοιχεία ανά κατθγορία
ςφμφωνα με τα παρακάτω.
Τα κενά και πλεονάςματα κα πρζπει να δθλωκοφν με αντικειμενικότθτα, όπωσ
προκφπτουν από τα πραγματικά ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςτεί ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα myschool, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 7 του Ν. 3848/2010, μετά τον
ζλεγχο και τθν οριςτικοποίθςθ τουσ από τουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθν
προβλεπόμενθ γνϊμθ/ειςιγθςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου (παρ. 5 του
προαναφερόμενου νόμου και παρ. 2 άρκρο 4 του Ρ.Δ. 50/96).
Συγκεκριμζνα με ευκφνθ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ πρζπει να ςυμπλθρωκοφν
ζωσ 23 Ιουνίου 2016 οι ςτιλεσ:
 «Οργανικζσ κζςεισ»,
 «Οργανικά ανικοντεσ εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ»,
 «Οργανικά ανικοντεσ εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»,
 «Ζλλειμμα(-) / Ρλεόναςμα (+) Ρροςωπικοφ»,
 «Υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί» και
 «Εκτίμθςθ ΡΥΣΡΕ ελλείμματα (-) / πλεονάςματα (+)».
Επιςθμαίνεται ότι ο μθ ςωςτόσ ζλεγχοσ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του εδαφίου β τθσ
παρ. 1 του άρκρου 107 του Ν.3528/2007, όπωσ ιςχφει.
Επίςθσ με ευκφνθ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ Π.Ε. & Δ.Ε. πρζπει
να ςυμπλθρωκεί μζχρι 24 Ιουνίου 2016 θ ςτιλθ «Ρρόταςθ περιφερειακοφ διευκυντι
ελλείμματα (-) / πλεονάςματα (+)», ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 7 του Ν.
3848/2010.

Η καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα των κενϊν κα γίνει ανά κατθγορία από τθν
επιλογι «Μετακζςεισ»  «Διαχείριςθ οργανικϊν κενϊν»  «Καταχϊριςθ κενϊν για
Περιοχζσ Μετάκεςθσ» ςτισ ςχετικζσ ανά κατθγορία καρτζλεσ επιλζγοντασ:
α) για τα κενά των ςχολείων Γενικισ Αγωγισ: «Μετακζςεισ διδακτικοφ
προςωπικοφ από περιοχι μετάκεςθσ (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)»
β) για τα κενά των ΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μετακζςεισ διδακτικοφ
προςωπικοφ προσ ΜΕΑΕ ι ΚΕΔΔΤ ι ΕΕΕΕΚ *001.ΜΚΔ001-001.ΔΕΚΕ+» και
γ) τα κενά για ΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μετακζςεισ διδακτικοφ προςωπικοφ προσ
τα ΜΕΑΕ Κωφϊν/Συφλϊν *001.ΜΕΑ003-001.ΔΕΚΣ+».
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Κατά τθν ςυμπλιρωςθ των ςτθλϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα:
1) Στθ ςτιλθ «Οργανικζσ κζςεισ» ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ των οργανικϊν κζςεων
όλων των ςχολείων, ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ για κάκε κατθγορία (Γενικισ ι Ειδικισ Αγωγισ/
ΣΜΕΑΕ). Στα κενά για ΣΜΕΑΕ αναγράφονται και οι κζςεισ των Τ.Ε. (όπου ζχουν ςυςτακεί
οργανικζσ κζςεισ).
Για τον υπολογιςμό των δεδομζνων τθσ ςτιλθσ αυτισ κα λθφκοφν υπόψθ οι
μεταβολζσ των οργανικϊν κζςεων που επζρχονται με τθν ςυνθμμζνθ αρικμ. 98986/Δ1/166-2016 K.Y.A. «Ιδρφςεισ, Ρροαγωγζσ Υποβιβαςμοί, Συγχωνεφςεισ και Καταργιςεισ
Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων», θ οποία εκκρεμεί για δθμοςίευςθ, και τισ
προβλζψεισ που ορίηονται από τθν αρικμ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ
1324/τ.Βϋ/11-05-2016) Υπουργικι Απόφαςθ «Ωρολόγιο Ρρόγραμμα Ενιαίου Τφπου
Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου».
2) Στισ ςτιλεσ «Οργανικά ανικοντεσ εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά
ανικοντεσ εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» καταχωρίηεται ο αρικμόσ των οργανικά ανθκόντων
εκπαιδευτικϊν με βάςθ τθ ςχζςθ εργαςίασ που ζχουν, δθλαδι μόνιμοι ι ΙΔΑΧ αντίςτοιχα.
Συμπεριλαμβάνονται όλοι όςοι ανικουν οργανικά ι με προςωποπαγι κζςθ ςε κάκε
περιοχι μετάκεςθσ κακϊσ και όςοι εκπαιδευτικοί βρίςκονται, για οποιοδιποτε λόγο, ςτθ
διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ (υπεράρικμοι, νεοδιόριςτοι, με προςωρινι τοποκζτθςθ,
αποςπαςμζνοι ςτο εξωτερικό, με τθν επιφφλαξθ όςων αναφζρονται παρακάτω).
Δεν υπολογίηονται ςτισ ςτιλεσ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν αίτθςθ
παραίτθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 παρ. 20 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193),
όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ όμοιεσ του άρκρου 33 παρ. 2 του Ν.4386/2016 (Αϋ 83), ι
προβλζπεται ότι κα αποχωριςουν από τθν υπθρεςία μζχρι 31 Αυγοφςτου 2016 λόγω
αυτοδίκαιθσ απόλυςθσ (άρκρο 4 Ρ.Δ. 50/1996).
Πςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν αποςπαςτεί ςτο εξωτερικό,
διευκρινίηουμε ότι, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 35 παρ. 2 του
Ν.4186/2013 (Α’ 193) με τθν οποία αντικακίςταται θ παρ. 4 του άρκρου 18 του
Ν.4027/2011 «οι εκπαιδευτικοί που αποςπώνται ςτισ ελλθνόγλωςςεσ μονάδεσ του
εξωτερικοφ εφόςον κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολείο ςτθν Ελλάδα, διατθροφν τθ κζςθ
αυτι κατά το διάςτθμα τθσ απόςπαςισ τουσ και επιςτρζφουν ςε αυτιν μετά τθ λιξθ τθσ
απόςπαςισ τουσ. Σε περίπτωςθ που θ απόςπαςι τουσ παρατείνεται πζραν των πζντε ετών,
για προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ και όχι λόγω υπθρεςιακών αναγκών, τότε θ
οργανικι κζςθ που κατζχουν κα κεωρείται κενι με τθν ζναρξθ του ζκτου ςυνεχόμενου
ςχολικοφ ζτουσ απόςπαςθσ με τισ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Γ΄ άρκρο 16
παράγραφοσ 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)».

Με βάςθ τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί που ζχουν αποςπαςτεί ςτο εξωτερικό ςε
κάκε περίπτωςθ λογίηονται ςτουσ οργανικά ανικοντεσ ςτθν περιοχι μετάκεςθσ, ενϊ θ
οργανικι τουσ κζςθ ςε ςχολείο κα κεωρείται κενι ι μθ, ανάλογα με τα όςα αναφζρονται
ςτθν ανωτζρω παράγραφο.
3) Στθ ςτιλθ «Ζλλειμμα (-) Πλεόναςμα (+) προςωπικοφ» αναγράφεται θ διαφορά
του ςυνόλου των οργανικά ανθκόντων εκπαιδευτικϊν των ςτθλϊν «Οργανικά ανικοντεσ
εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανικοντεσ εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» από τθ ςτιλθ
«Οργανικζσ κζςεισ». Αν από τθν αφαίρεςθ προκφψει κετικό αποτζλεςμα (έλλειμμα
διδακτικοφ προςωπικοφ), ο αρικμόσ αναγράφεται με αρνθτικό πρόςθμο (-), ενϊ, αν
προκφψει αρνθτικό αποτζλεςμα (πλεόνασμα), ο αρικμόσ γράφεται με κετικό πρόςθμο (+).
Για παράδειγμα εάν οι Οργανικζσ κζςεισ είναι 25 και το ςφνολο των οργανικά
ανθκόντων είναι 17 ςθμειϊνουμε ςτθ ςτιλθ αυτι -8. Εάν οι Οργανικζσ κζςεισ είναι 40 και
το ςφνολο των οργανικά ανθκόντων είναι 54 ςθμειϊνουμε ςτθ ςτιλθ αυτι +14.
4) Στθ ςτιλθ «Τπεράρικμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αρικμόσ των
εκπαιδευτικϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ υπεράρικμοι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 14 του Ρ.Δ. 50/1996 (Α' 45) όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 100/1997 (Α' 94).
Αυτονόθτο είναι ότι ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ των υπεραρίκμων πρζπει να ζχει
ςυνυπολογιςτεί και ςτισ ςτιλεσ των οργανικά ανθκόντων εκπαιδευτικϊν. Στο βακμό που
δεν ζχουν κρικεί υπεράρικμοι για το τρζχον ςχολικό ζτοσ, κα καταχωριςκεί ο αρικμόσ των
υπεράρικμων του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ.
5) Η ςτιλθ «Εκτίμθςθ ΠΤΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάςματα (+)» κα αναφερκεί θ
γνϊμθ/ειςιγθςθ του οικείου ΡΥΣΡΕ για ελλείμματα με αναγραφι του πρόςθμου (-) ι
πλεονάςματα με αναγραφι του πρόςθμου (+).
Κατόπιν των ανωτζρω, κακίςταται ςαφζσ ότι θ αντικειμενικι αποτφπωςθ των
ςτοιχείων, που προςδιορίηουν τθν τελικι απεικόνιςθ των οργανικϊν κενϊν/πλεοναςμάτων
και κατ’ επζκταςθ τθν ορκολογικι διαχείριςθ του προςωπικοφ, προςιδιάηει ςτθν άςκθςθ
υπεφκυνθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ

Εςωτερικι διανομι:
1. Γεν. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Ρρος/κοφ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Τμιμα Γϋ
3. ΚΥΣΡΕ
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
5. Δ/νςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ
Εκπαίδευςθσ, Ξζνων και Μειονοτικϊν Σχολείων

