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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ  

 

Οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ και οι βεληιώζειρ θέζευν (μεηαθέζειρ ενηόρ ΠΤΠΕ Α΄ 

Αθήναρ) ηυν εκπαιδεςηικών Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ είσαν παπαμείνει ζε εκκπεμόηηηα, 

γιαηί ζύμθυνα με ηην εγκύκλιο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. 76919/Δ2/16-05-2019 έππεπε να 

ππαγμαηοποιηθούν λαμβάνονηαρ ςπότη και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4610/2019, ηην ανάγκη 

καθοπιζμού οπγανικών θέζευν ζηα Ππόηςπα και Πειπαμαηικά σολεία από ηιρ οικείερ 

Διεςθύνζειρ Εκπαίδεςζηρ, καθώρ επίζηρ και ηα νέα υπολόγια ππογπάμμαηα, για ηα οποία 

αναμένεηαι ζσεηική Τποςπγική Απόθαζη. 

 

Μεηά ηιρ ηελεςηαίερ πολιηικέρ εξελίξειρ και ζύμθυνα με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 28 ηος 

Ν.2190/1994 καηά ηο διάζηημα από ηην πποκήπςξη βοςλεςηικών εκλογών έυρ ηην 

οπκυμοζία ηηρ Κςβέπνηζηρ πος πποκύπηει καηά ηο άπθπο 37 ηος ςνηάγμαηορ, 

απαγοπεύεηαι η έκδοζη ππάξευν πος αθοπούν ηον διοπιζμό ή ππόζλητη και 

οποιαδήποηε μεηαβολή αναθεπόμενη ζηην ςπηπεζιακή καηάζηαζη κάθε καηηγοπίαρ 

πποζυπικού ηυν ςπηπεζιών και νομικών πποζώπυν ηος άπθπος 14 παπ. 1 ηος ίδιος 

νόμος, εκηόρ από ηιρ ππάξειρ πειθαπσικήρ διαδικαζίαρ, διαθεζιμόηηηαρ και απγίαρ, καθώρ και 

ηιρ ππάξειρ πος εκδίδονηαι ζε ζςμμόπθυζη ππορ δικαζηική απόθαζη. 

 

Γιαδικαζίερ ζσεηικέρ με ηιρ, καηά ηην πποηγούμενη παπάγπαθο, μη επιηπεπόμενερ 

ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ, οι οποίερ είσαν ήδη κινηθεί καηά ηην πποκήπςξη ηυν εκλογών, 

διακόπηονηαι. 

 

Με ηην παπ. 4 ηος άπθπος 28 ηος Ν.2190/1994 επιηπέπονηαι ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ 

ζε όλυρ εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ, πποκειμένος να ανηιμεηυπιζηούν ιδιαιηέπυρ επείγοςζερ 

και ζοβαπέρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ. Για κάθε μεηαβολή απαιηείηαι πποηγούμενη ζύμθυνη 

γνώμη ηπιμελούρ επιηποπήρ πος αποηελείηαι από ηον απσαιόηεπο ύμβοςλο ηηρ επικπαηείαρ 

και ηοςρ δύο απσαιόηεποςρ παπέδποςρ ηος ίδιος δικαζηηπίος. Η επιηποπή αςηή ζςγκποηείηαι 

με ππάξη ηος Πποέδπος ηος ςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ ηην επομένη ηηρ πποκήπςξηρ ηυν 

εκλογών. 

 

Ανάλογη διαδικαζία είσε ακολοςθηθεί ζηιρ 2 επηεμβπίος ηος 2015, καηά ηην έναπξη 

ηος διδακηικού έηοςρ, καηόπιν ζσεηικού αιηήμαηορ ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ., για ηη διενέπγεια 

αποζπάζευν από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ και ηην ππόζλητη αναπληπυηών/ηπιών 

εκπαιδεςηικών, όπος και εκδόθηκε η γνυμοδόηηζη 40/2015 ηηρ Δπιηποπήρ ηος 

ςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ. 
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