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ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ 
 

ηο άρζρο 62, παρ.13 ηοσ Ν.4692/2020 αναθέπεηαι όηι ζηιρ πεπιπηώζειρ πος ζηιρ πποηάζειρ - αποθάζειρ ηων 

ΠΤΠΕ, οι οποίερ εκδόθηκαν κέτρη θαη ηης 12.6.2020, δεν ζςμπεπιλαμβάνονηαι οη θαηά προηεραηόηεηα 

ηοποζεηήζεης ηων εκπαιδεςηικών από ηα Πεηρακαηηθά τοιεία (ΠΕΙ..), ασηές πραγκαηοποηούληαη -θαηά 

προηεραηόηεηα- ηο έηος 2021. 

Καηά ζςνέπεια, οι εθπαηδεσηηθοί πος ςπηπεηούν ζε ΠΕΙ.., ε ζεηεία ηωλ οποίωλ παραηάζεθε θαη γηα ηο 

ζτοιηθό έηος 2020-2021, ζύμθωνα με ηο άρζρο 63 ηοσ Ν.4623/2019, αποκηούν οπγανική θέζη ωρ εξήρ: 

α) Εθπαηδεσηηθοί, οη οποίοη είταλ ορηζηηθή ηοποζέηεζε ζηο ΠΕΙ.. ή ζε άλλο ζσολείο ηες περηοτής 

κεηάζεζες, όπος ανήκει ηο ΠΕΙ.., ζηο οποίο ςπηπεηούν και ηην έσαζαν μεηά ηην ηοποθέηηζή ηοςρ με θηηεία ζε 

αςηό, ηοποζεηούληαη ορηζηηθά θαηά απόισηε προηεραηόηεηα καηόπιν αίηηζήρ ηοςρ ζε ζσολείο ηηρ βαθμίδαρ 

ηοςρ και επιλογήρ ηοςρ, πρηλ από ηοσς σπεράρηζκοσς ηηρ ίδιαρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ. 

β) Εθπαηδεσηηθοί, οη οποίοη βρίζθοληαλ ζηε δηάζεζε πεπιθεπειακού ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος ζηελ περηοτή 

κεηάζεζες, όπος ανήκει ηο ΠΕΙ.., ζηο οποίο ςπηπεηούν, ηοποζεηούληαη ορηζηηθά θαηά απόισηε 

προηεραηόηεηα ζε ζσολείο ηηρ βαθμίδαρ ηοςρ, καηόπιν αίηηζήρ ηοςρ, καδί κε ηοσς σπεράρηζκοσς (βλ. ζύνδεζμο: 

ΡΤΘΜΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ) ηηρ ίδιαρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ. 

γ) Εθπαηδεσηηθοί, οη οποίοη είταλ ορηζηηθή ηοποζέηεζε ζε ζσολείο πεπιοσήρ μεηάθεζηρ δηαθορεηηθής από 

εθείλε, ζηελ οποία αλήθεη ηο ΠΕΙ.., ζηο οποίο ςπηπεηούν και ηην έσαζαν μεηά ηην ηοποθέηηζή ηοςρ με θηηεία 

ζε αςηό, ηοποζεηούληαη ορηζηηθά θαη’ απόισηε προηεραηόηεηα, καηόπιν αίηηζήρ ηοςρ, ζε ζσολείο ηηρ βαθμίδαρ 

ηοςρ και επιλογήρ ηοςρ, πρηλ από ηοσς σπεράρηζκοσς ηηρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ, από ηην οποία πποήλθαν. Αλ δελ 

επηζσκούλ να ηοποθεηηθούν οπιζηικά ζε ζσολείο ηηρ πεπιοσήρ μεηάθεζήρ ηοςρ, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηος 

πεπιθεπειακού ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος ηηρ βαθμίδαρ ηοςρ ζηην πεπιοσή μεηάθεζηρ ζηην οποία ανήκει ηο ΠΕΙ.., 

θαη ηοποζεηούληαη θαηά προηεραηόηεηα ζε ζσολείο ηηρ βαθμίδαρ ηοςρ, καηόπιν αίηηζήρ ηοςρ, κεηά ηοσς 

σπεράρηζκοσς θαη ηης εηδηθές θαηεγορίες  (βλ. ζύνδεζμο: ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΣΑΘΕΗ) ηηρ 

πεπιοσήρ μεηάθεζηρ ηος ΠΕΙ.., ζηο οποίο ςπηπεηούν. 

δ) Εθπαηδεσηηθοί, οη οποίοη βρίζθοληαλ ζηε δηάζεζε πεπιθεπειακού ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος ζε περηοτή 

κεηάζεζες δηαθορεηηθή από εκείνη, ζηην οποία ανήκει ηο ΠΕΙ.., ζηο οποίο ςπηπεηούν, ηοποζεηούληαη θαη’ 

απόισηε προηεραηόηεηα ζε ζσολείο ηηρ βαθμίδαρ ηοςρ καηόπιν αίηηζήρ ηοςρ, καδί κε ηοσς σπεράρηζκοσς ηηρ 

ίδιαρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ. Αλ δελ επηζσκούλ να ηοποθεηηθούν οπιζηικά ζε ζσολείο ηηρ πεπιοσήρ μεηάθεζήρ ηοςρ, 

ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηος πεπιθεπειακού ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος ηηρ βαθμίδαρ ηοςρ, ζηελ περηοτή κεηάζεζες 

ζηελ οποία αλήθεη ηο ΠΕΙ.., ώζηε να ζςμμεηάζσοςν ζηη δηαδηθαζία ορηζηηθώλ ηοποζεηήζεωλ θαη 

βειηηώζεωλ από θοηλού κε ηοσς σπόιοηποσς εθπαηδεσηηθούς. 

*** Εθπαηδεσηηθοί, οι οποίοι ςπηπεηούν με θηηεία ωρ Δηεσζσληές ζε ΠΕΙ.. σπάγοληαη και αςηοί, θαηά 

περίπηωζε, ζηιρ παπαπάνω πεπιπηώζειρ. 
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