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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ηον ππόζθαηα τηθιζθένηα Ν.4638/2019 ηος ςποςπγείος Οικονομικών, πεπιλήθθηκε ηποπολογία 

ηος Τποςπγείος Παιδείαρ, πος αθοπά διαηάξειρ ηος άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ Ν.3699/2008 όπυρ 

ηποποποιήθηκε με ηελ παξάγξαθν 5β ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4589/2019, ζσεηικά με ηη δςναηόηηηα 

ςποζηήπιξηρ μαθηηών με αναπηπία και ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ. ςγκεκπιμένα, 

δεκηνπξγνύληαη λέεο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ ζα δηαηεζνύλ θαη γηα ηνπο 4.500 δηνξηζκνύο ζηελ 

Εηδηθή Αγσγή, ελώ θαζνξίδεηαη κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δεύηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζηα ηκήκαηα έληαμεο. 
 

Ειδικόηεπα, ζηο άξζξν 28 αναθέπεηαι: 
 

«1. …Σηα ΤΕ ηων ζσοιηθών µονάδων ππωηοβάζµηαρ εθπαίδεςζερ οη µαζεηέρ ςποζηεπίδονηαη από 

εθπαηδεςηηθούρ ηων θιάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξεηδίθεςζε ζηεν ΕΑΕ γηα ηα νεπηαγωγεία θαη από 

εθπαηδεςηηθούρ ηων θιάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξεηδίθεςζε ζηεν ΕΑΕ γηα ηα δεµοηηθά ζσοιεία. Σηα ΤΕ 

ηων ζσοιηθών µονάδων ηερ ππωηοβάζµηαρ εθπαίδεςζερ, ζηηρ οποίερ θοηηούν έωρ δηαθόζηοη πενήνηα 

(250) µαζεηέρ, ηοποζεηείηαη έναρ εθπαηδεςηηθόρ, ενώ ζηα ΤΕ ηων ζσοιηθών µονάδων, ζηηρ οποίερ 

θοηηούν πεπηζζόηεποη από δηαθόζηοη πενήνηα (250) µαζεηέρ, εθ ηων οποίων ηοςιάσηζηον δεθαπένηε (15) 

µε δηαγνωζµένε από απµόδηο δεµόζηο θοπέα (Κένηπο Εθπαηδεςηηθήρ θαη Σςµβοςιεςηηθήρ Υποζηήπηξερ 

(ΚΕΣΥ), Ιαηποπαηδαγωγηθό Κένηπο, Δεµόζηο Νοζοθοµείο) αναπεπία θαη/ή εηδηθέρ εθπαηδεςηηθέρ 

ανάγθερ, ηοποζεηούνηαη δύο εθπαηδεςηηθοί… Ο απηζµόρ ηων ζέζεων θαηά θιάδο θαη εηδηθόηεηα πος 

πποθύπηεη ζύµθωνα µε ηα πποεγούµενα εδάθηα, ηζοδςναµεί µε απηζµό οπγανηθών ζέζεων. 
 

2. Καηά ηεν ππώηε εθαπµογή ηος παπόνηορ οη οπγανηθέρ ζέζεηρ θαηά θιάδο θαη εηδηθόηεηα πος 

πποθύπηοςν ζύµθωνα µε ηεν παπάγπαθο 1, δηαηίζενηαη θαηαπσάρ γηα ηεν εξέηαζε εµππόζεζµων 

αηηήζεων µεηάζεζερ ζσοιηθού έηοςρ 2018-2019, οη οποίερ δεν ηθανοποηήζεθαν ωρ ππορ οποηαδήποηε 

επηιογή. Οη εθπαηδεςηηθοί πος µεηαηίζενηαη θαηά ηα ανωηέπω παπαµένοςν ζηε ζέζε πος ςπεπεηούν έωρ 

θαη ηε ιήξε ηος δηδαθηηθού έηοςρ 2019- 2020. Οη οπγανηθέρ ζέζεηρ πος ζα αποµείνοςν θενέρ µεηά ηεν 

εξέηαζε ηων ωρ άνω αηηήζεων µεηάζεζερ δηαηίζενηαη γηα δηοπηζµό». 
 

Με ηην εγθύθιην κε αξ. πξση. 182303/Ε2/21-11-2019 ηος Τ.ΠΑΙ.Θ. πος ςπογπάθει η 

Τθςποςπγόρ Παιδείαρ οθία Ζασαπάκη κλήθηκαν ηα ςπηπεζιακά ζςμβούλια να εκθπάζοςν γνώμη, 

πποκειμένος να καηαπηιζηούν οι πίνακερ κενών οπγανικών θέζευν ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ, ανά 

πεπιοσή μεηάθεζηρ, για ηιρ μεηαθέζειρ ηος έηοςρ 2019. 
 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο επηθπξώζεθε από ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΠΥΣΠΕ με 3 τήθοςρ ςπέπ, 1 

αποσή, 1 τήθο καηά και δεν αποηςπώνει ηα κενά ζηα Σμήμαηα Ένηαξηρ, ζύμθυνα με ηιρ ππαγμαηικέρ 

και διαπκώρ αςξανόμενερ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηυν ζσολικών μονάδυν ηηρ Α΄ Αθήναρ. Είναι ζαθέρ 

όηι ενηάζζεηαι ζηον γενικόηεπο ζσεδιαζμό ηυν πεπικοπών ζηην εκπαίδεςζη, δεν ανηαποκπίνεηαι ζηιρ 

θέζειρ ηος κλάδος και η καηατήθιζη ςπήπξε για μένα μονόδπομορ. 
 

Οι ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α΄ Αζήλαο, ζηιρ οποίερ θοιηούν έσο δηαθόζηνη πελήληα (250) καζεηέο 

είναι 150, ενώ οι ζσολικέρ μονάδερ, ζηιρ οποίερ θοιηούν πεξηζζόηεξνη από δηαθόζηνη πελήληα (250) 

καζεηέο είναι 45. Οη νξγαληθέο ζέζεηο είλαη, πιένλ, 210 θαη νη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη 173. Από ηηο 37 θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηα Τ.Ε., νη 22 πξνθύπηνπλ ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4638/2019 θαη νη 15 είλαη ηα ελαπνκείλαληα νξγαληθά 

θελά, κεηά ηηο κεηαζέζεηο ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019 θαη ηηο παξαηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ 2019. 
 

Δςζηςσώρ, και μόνο η ύπαπξη αςηών ηυν οπγανικών κενών καηαδεικνύει ηην αδήξηηε αλάγθε γηα 

καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο, πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε εθπαίδεπζε. 
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