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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

ΟΡΙΣΙΚΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ/ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΘΔΔΩΝ  

ΣΟ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ γεληθώλ κεηαζέζεσλ από ην ΚΤΠΕ, κεηαζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

συπίρ ηην παποςζία αιπεηών, ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρώξεζε, κε πεξηζζή ζπνπδή, ζηελ 

«αλαζπγθξόηεζε» ησλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ κε δηνξηζκέλα κέιε. Καηόπηλ ηνύηνπ αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο, από ηα θαηά ηόπνπο «ΠΤΠΕ», γηα ηηο νξηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο/βειηηώζεηο 

ζέζεσλ.  

 

 Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηε Δηεύζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο εκηιμώ όηι θα ξεκινήζει μεηά ηιρ διακοπέρ 

ηος Πάζσα, όπσο ζπκβαίλεη, άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

 

 Η Δηεύζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο θαζνξίδεηαη υρ μία ομάδα ζσολείυν -ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Π.Γ.50/1996, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.100/1997- γηα όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θαιύπηεη. 

 

 Σν «ΠΤΠΕ» Α΄ Αζήλαο αλακέλεηαη λα επηθπξώζεη ηα νξγαληθά θελά Εηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο, κε 

βάζε ηα νπνία οι εκπαιδεςηικοί Διδικήρ Αγυγήρ θιάδσλ ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71 & Γενικήρ Αγυγήρ 

θιάδσλ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος 

ΠΤΠΔ από μεηάθεζη, από διοπιζμό ή έσοςν ςποβάλει αίηηζη για βεληίυζη θέζηρ ενηόρ ηος 

ΠΤΠΔ ζα θιεζνύλ λα ππνβάινπλ δήισζε πξνηίκεζεο, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Online πζηήκαηνο 

Δηαρείξηζεο Μεηξώνπ Εθπαηδεπηηθώλ θαη Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Μεηαζέζεσλ 

(https://teachers.minedu.gov.gr). 

 

 Σσλ νξηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ/βειηηώζεσλ ζέζεσλ Γεληθήο Αγσγήο θα πποηγηθούν νη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ζεηεία ζε Πεηξακαηηθά ρνιεία, ε νπνία είρε παξαηαζεί κε ην άπθπο 63 ηος 

Ν.4623/2019. Οη ηνπνζεηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ξύζκηζε ησλ νξγαληθώλ 

ππεξαξηζκηώλ, ζύκθσλα κε ην άπθπο 62 ηος Ν.4692/2020. 

 

 Θα αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ αηηεζεί ηελ έληαμή ηνπο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 

κεηάζεζεο (βι. ζύλδεζκν: ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΜΔΣΑΘΔΗ). 

 

 Μεηαξύ ηυν είκοζι ζσολικών μονάδυν, ζην πιαίζην ηεο Α΄ θάζεο, κπνξνύλ λα δεισζνύλ από ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη πιθανά οπγανικά κενά (βλ. ζύνδεζμο: http://takisroumpis.gr/?p=13051), θαζώο 

ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθύςεη νξγαληθό θελό, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ, από ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε βειηίσζεο ζέζεο, καθώρ οι εκπαιδεςηικοί ζηη διάθεζη ηος 

ΠΤΠΔ και οι αιηούνηερ βεληίυζη θέζηρ ενηόρ ΠΤΠΔ ζςγκπίνονηαι από κοινού. 

 

 Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Α΄ θάζηρ, εθόζνλ ππάξρνπλ εκπαιδεςηικοί πος ήηαν ζηη διάθεζη και δεν 

ηοποθεηήθηκαν, ζα αθνινπζήζεη η διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ (νέες δηλώζεις προηίμηζης, τωρίς πλέον 

πιθανά οργανικά κενά) και ηέλορ η διαδικαζία ηηρ Γ΄ θάζηρ (σποτρεωηική ηοποθέηηζη ζηα 

εναπομείνανηα οργανικά κενά με βάζη ηις λιγόηερες μονάδες μεηάθεζης, σύμυωνα με το άπθπο 13, παπ. 2 

ηος Π.Γ.100/1997). 

 

 Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Διδικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ για ηο ζσολικό έηορ 2020-2021 

ζηελ Α΄ Αζήλαο, μεηά και ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ ηυν πεπζινών οπιζηικών ηοποθεηήζευν, 

είλαη 45 ΠΔ60-Νηπιαγυγών θαη 51 ΠΔ70-Γαζκάλυν ζε Σμήμαηα Ένηαξηρ και Διδικά σολεία, 

καθώρ και 1 κενό ΠΔ79-Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10545). 
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 ηα οπγανικά κενά Διδικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ θα ςπολογιζηούν και ηα οπγανικά κενά 

Σμημάηυν Ένηαξηρ ζηην Α΄ Αθήναρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 28 ηος Ν.4638/2019 (βλ. ζύνδεζμο 

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

 

 ύμθυνα με ηο άπθπο 48 ηος Ν.4692/2020 οι ηοποθεηήζειρ ζε θέζειρ ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ 

ππαγμαηοποιούνηαι μεηά ηην κάλςτη όλυν ηυν κενών ζηιρ σολικέρ Μονάδερ Διδικήρ Αγυγήρ και 

Δκπαίδεςζηρ (.Μ.Δ.Α.Δ.). Αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ππνβάιινπλ αίηεζε πξνηίκεζεο γηα ηηο .Μ.Ε.Α.Ε., 

θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά κε βάζε ηηο ιηγόηεξεο κνλάδεο κεηάζεζεο. Οη .Μ.Ε.Α.Ε., ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

θελά, θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά κε βάζε ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. Καηόπηλ απηνύ, 

ηοποθεηούνηαι ςποσπευηικά οι εκπαιδεςηικοί πος έσοςν ηιρ λιγόηεπερ μονάδερ μεηάθεζηρ ζηιρ 

.Μ.Δ.Α.Δ. κε ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη πξνηηκήζεηο 

γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο. 

 

 Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ για ηο ζσολικό έηορ 2020-2021 ζηελ Α΄ 

Αζήλαο, μεηά και ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ ηυν πεπζινών οπιζηικών ηοποθεηήζευν (Α΄, Β΄ 

και Γ΄ θάζη), είλαη 1 ΠΔ11-Φςζικήρ Αγυγήρ, 3 ΠΔ60-Νηπιαγυγών, 181 ΠΔ70-Γαζκάλυν και 15 

ΠΔ79-Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=10676). 

 

 ηα νξγαληθά θελά Γενικήρ Δκπαίδεςζηρ & Διδικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ 2020-2021 από ηιρ 

παπαιηήζειρ – ζςνηαξιοδοηήζειρ ηος έηοςρ 2020 πξνζηέζεθαλ 1 κενό ΠΔ05-Γαλλικήρ γλώζζαρ, 11 

κενά ΠΔ06-Αγγλικήρ γλώζζαρ, 2 κενά ΠΔ11-Φςζικήρ Αγυγήρ, 12 κενά ΠΔ60-Νηπιαγυγών, 50 κενά 

ΠΔ70-Γαζκάλυν και 1 κενό ΠΔ79-Μοςζικήρ (βλ. ζύνδεζμο http://takisroumpis.gr/?p=12055). 

 

 Μεηά ηην οπιζηικοποίηζη ηυν θεηινών παπαιηήζευν ζηιρ 9 Αππιλίος 2021 ηα νξγαληθά θελά πνπ 

πξνθύπηνπλ ζα πξνζηεζνύλ γηα ηηο νξηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο/βειηηώζεηο ζέζεσλ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη γηα 

πξώηε θνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαζώο δελ ππνινγίδνληαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Επίζεο, 

πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ζέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηδξύζεηο ή πξναγσγέο ζρνιείσλ γηα ηηο νπνίεο, 

όκσο, δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε. ηο θέμα ηυν ζσολικών μεηαβολών ο 

Γιεςθςνηήρ Δκπαίδεςζηρ, ζηε ζπλάληεζε κε ζπιιόγνπο ηεο Α΄ Αζήλαο, ζε ζρεηηθή εξώηεζε, απάληεζε 

όηη δεν έσει πποηαθεί, από ηην πλεςπά ηος, κανέναρ ςποβιβαζμόρ και καμία ζςγσώνεςζη ζσολικήρ 

μονάδαρ, παπά μόνον ιδπύζειρ νηπιαγυγείυν και δημιοςπγία παπαπηημάηυν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ζπλαθόινπζα λέεο νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΕ60-Νεπηαγσγώλ. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα έρνπλ κεηαηεζεί ή ηνπνζεηεζεί νξγαληθά, μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ παπαπάνυ 

διαδικαζίαρ, θαζώο και οι ςπόλοιποι εκπαιδεςηικοί ηηρ Α΄ Αθήναρ ζα κπνξνύλ (εθόζνλ επηζπκνύλ), λα 

ππνβάινπλ αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΤΠΔ (ζα βγεη ζρεηηθή πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ μεηά ηο 

πέπαρ ηηρ διαδικαζίαρ ησλ ηνπνζεηήζεσλ/βειηηώζεσλ ηόζν ηεο Εηδηθήο όζν θαη ηεο Γεληθήο Αγσγήο). 
 

 Οι αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ (βλ. ζύνδεζμο: ΑΜΟΙΒΑΙΔ ΜΔΣΑΘΔΔΙ), ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ 

Αθήναρ, κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην ολοκλήπυζη ηηρ 

διαδικαζίαρ ηυν μεηαθέζευν (άξζξν 10 ηνπ Π.Δ.50/1996 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ 

Π.Γ.100/1997 θαη άξζξν 15, παξ. 13 ηνπ Π.Γ.50/1996). 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

η. Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 
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