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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
 

ύμθφνα με ηην εγκύκλιο 149629/Ε2/03-11-2020 ηοσ Τ.ΠΑΙ.Θ. από 04-11-2020 έωρ 17-11-2020 

και ώπα 15:00, μέζφ ηοσ Online σζηήμαηος Γιατείριζης Μηηρώοσ Δκπαιδεσηικών και Τποβολής 

Αιηήζεφν Μεηαθέζεφν (https://teachers.minedu.gov.gr), θα σποβληθούν οι αιηήζεις μεηάθεζης για 

ηις παρακάηφ καηηγορίες μεηαθέζεφν: 

 

α) γενικέρ από πεπιοσή ζε πεπιοσή μεηάθεζηρ 

β) ζε πεπιοσέρ μεηάθεζηρ για ηην Ε.Α.Ε. και Κ.Ε..Τ. 

γ) ζηα Πειπαμαηικά σολεία Διαπολιηιζμικήρ Εκπαίδεςζηρ  

δ) ζηα Μειονοηικά σολεία  

 

Η παραπάνφ προθεζμία είναι αποκλειζηική και ιζτύει για όλες ηις καηηγορίες μεηαθέζεφν εκηόρ 

από ηιρ αμοιβαίερ μεηαθέζειρ για ηις οποίες η αίηηζη, ζύμθφνα με ηο άπθπο 10 ηος Π.Δ.50/1996, 

σποβάλλεηαι μέζα ζε 15 ημέπερ από ηην ανακοίνωζη ηων μεηαθέζεων. 

 

Οι προϋποθέζεις και οι λόγοι μεηάθεζης ππέπει να ζςνηπέσοςν καηά ηον σπόνο πος λήγει η 

πποθεζμία ςποβολήρ ηων ζσεηικών με ηα κπιηήπια μεηάθεζηρ δικαιολογηηικών. 

 

Μέζα ζηην ίδια πποθεζμία ςποβάλλονηαι οι αιηήζειρ οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ ηων 

εκπαιδεςηικών πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηων ΠΤΠΕ, καθώρ και οι αιηήζειρ βεληίωζηρ 

θέζηρ ενηόρ ΠΤΠΕ, σωπίρ να αναγπάθονηαι πποηιμήζειρ ζςγκεκπιμένων ζσολείων. 

 

Αίηηζη σποβάλλοσν και οι εκπαιδεσηικοί ποσ δεν έσοςν ζςμπληπώζει πλήπερ έηορ ζηην περιοτή  

ηης οργανικής ηοσς θέζης, καθώς και οι εκπαιδεςηικοί σωπίρ οπγανική θέζη πος ςπηπεηούν με 

θηηεία και παπάηαζη αςηήρ ζε Ππόηςπα και Πειπαμαηικά σολεία.  

 

Ανάκληζη ηηρ αίηηζηρ μεηάθεζηρ μπορεί να γίνει μέζφ ηοσ ηλεκηρονικού ζσζηήμαηος μέσπι 

31-12-2020 και ώπα 15.00, οπόηε και θα απενεργοποιηθεί η δσναηόηηηα ασηή ζηο ηλεκηρονικό 

ζύζηημα. ε περίπηφζη ανάκληζης, η αίηηζη θεφρείηαι άκσρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να 

σποβληθεί εκ νέοσ. 

 

Ανάκληζη μεηάθεζηρ δεν πποβλέπεηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ και επομένφς οι αιηήζεις 

ανάκληζης μεηάθεζης δεν γίνονηαι δεκηές. 

 

Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ για ηο ζσολικό έηορ 2020-2021 ζηην 

Α΄ Αθήνας, μεηά και ηην ολοκλήρφζη ηης διαδικαζίας ηφν οριζηικών ηοποθεηήζεφν (Α΄, Β΄ και Γ΄ 

θάζη), είναι 1 ΠΕ11-Φςζικήρ Αγωγήρ, 3 ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 181 ΠΕ70-Δαζκάλων και 15 ΠΕ79-

Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10676). 

 

Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ για ηο ζσολικό έηορ 

2020-2021 ζηην Α΄ Αθήνας, μεηά και ηην ολοκλήρφζη ηης διαδικαζίας ηφν οριζηικών ηοποθεηήζεφν, 

είναι 45 ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 51 ΠΕ70-Δαζκάλων ζε Σμήμαηα Ένηαξηρ και Ειδικά σολεία, 

καθώρ και 1 κενό ΠΕ79-Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10545). 

 

ηα οργανικά κενά Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ & Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ 2020-2021 

προζηέθηκαν από παπαιηήζειρ – ζςνηαξιοδοηήζειρ 1 κενό ΠΕ05-Γαλλικήρ γλώζζαρ, 11 κενά 

ΠΕ06-Αγγλικήρ γλώζζαρ, 2 κενά ΠΕ11-Φςζικήρ Αγωγήρ, 12 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 50 κενά 

ΠΕ70-Δαζκάλων και 1 κενό ΠΕ79-Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=12055). 
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ηα οπγανικά κενά Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ θα πποζηεθούν οπγανικά κενά 

Σμημάηων Ένηαξηρ ζηην Α΄ Αθήναρ, ζύμθωνα με ηον ν.4638/2019 (βλ. ζύνδεζμο 

http://takisroumpis.gr/?p=10990). 

Διδικόηερα, ζηο άπθπο 28 ηος παπαπάνω νόμος αναθέρεηαι:  

«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 απιθµόρ ηων θέζεων καηά κλάδο και ειδικόηηηα πος 

πποκύπηει ζύµθωνα µε ηα πποηγούµενα εδάθια, ιζοδςναµεί µε απιθµό οπγανικών θέζεων. 

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. Οι οπγανικέρ θέζειρ πος θα αποµείνοςν κενέρ µεηά ηην 

εξέηαζη ηων ωρ άνω αιηήζεων µεηάθεζηρ διαηίθενηαι για διοπιζµό». 

 

ηα οπγανικά κενά Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ & Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ 2020-2021 θα 

πποζηεθούν και εκείνα ποσ θα έτοσν προκύυει από παπαιηήζειρ, για ζοβαρούς λόγοσς σγείας ή για 

οικογενειακούς λόγοσς, καηά ηη διάπκεια ηος διδακηικού έηοςρ, μέζω ΚΤΠΕ, με απόθαζη ηης 

Τποσργού Παιδείας. 

 

ηοςρ ςπόλοιποςρ κλάδοςρ δεν ςπάπσοςν οπγανικά κενά ζηη Διεύθςνζη Π.Ε. Α΄ Αθήναρ. 

 
 
 

Σάκης Ροσμπής 

 Αιρεηός ΠΤΠΔ Α΄ Αθήνας 

http://takisroumpis.gr/?p=10990

