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«Ση πρέπεη λα γλφρίδοσκε πρηλ ηε ζσκπιήρφζε ηες δήιφζες προηηκήζεφλ γηα 
βειηίφζε ή ορηζηηθή ηοποζέηεζε. Οργαληθά θελά θιάδφλ ΠΕ60-Νεπηαγφγώλ & 
ΠΕ70-Δαζθάιφλ Γεληθής θαη Εηδηθής Αγφγής». 

Φίιεο θαη θίινη ζπλάδειθνη,  

βξηζθόκαζηε ζρεδόλ ζηε κέζε ηνπ θαινθαηξηνύ θαη επηηέινπο μεθίλα ε δηαδηθαζία 
κεηαζέζεσλ εληόο ΠΥΣΠΔ Κέξθπξαο. Η θαζπζηέξεζε, γηα κία αθόκε θνξά, νθείιεηαη ζην 
όηη κόιηο ζηηο 4 Ινπιίνπ αλαθνηλώζεθαλ νη κεηαζέζεηο από ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Σηε 
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΥΣΠΔ Κέξθπξαο δηαπηζηώζεθαλ ηα νξγαληθά θελά γηα ηνπο 
θιάδνπο ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ θαη ΠΔ70-Γαζθάισλ.  

Γηα ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο, ιόγσ ηεο εθθξεκόηεηαο ζύζηαζεο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, -
κόιηο ζήκεξα ζπζηάζεθαλ νη λέεο νξγαληθέο ζέζεηο ηηο νπνίεο δε γλσξίδακε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ- (δείηε εδώ ηε ζύζηαζε ησλ ζέζεσλ) ην ΠΥΣΠΔ κεηά θαη ηε 
δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ζύζηαζεο ζηελ Δθεκεξίδα Κπβεξλήζεσο, ζα ζπλεδξηάζεη εθ 
λένπ γηα λα δηαπηζηώζεη ηα νξγαληθά θελά εηδηθνηήησλ θαη λα θαιέζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο 
πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή δήισζε ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξηζηεί. ηε 
δηεθδίθεζε ασηώλ ηφλ ζέζεφλ ζα ζσκκεηέτοσλ οη κεηαηαγκέλοη θαη κε 
εθπαηδεσηηθοί.  

Η ζεζκνζέηεζε νξγαληθώλ ζέζεσλ γηα ηηο σπόιοηπες εηδηθόηεηες εμαθνινπζεί λα 
βξίζθεηαη ζε εθθξεκόηεηα. 

Σηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ινηπόλ, δηαπηζηώζεθε κία ππεξαξηζκία ζην Νεπ. Αγίνπ Νηθνιάνπ 
ην νπνίν θαηαξγήζεθε θαη δύν Νεπηαγσγνί από ηα Νεπηαγσγεία ησλ Παμώλ ηα νπνία 
ζπγρσλεπηήθαλ. Οη ηξεηο απηέο ζπλαδέιθηζζεο ζα θιεζνύλ λα δειώζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηά 
πξνηεξαηόηεηα. 

Μεηά ηε ξύζκηζε ησλ ππεξαξηζκηώλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ, 
ην ΠΥΣΠΔ ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ. 

Τποβοιή δειώζεφλ 

Τν ΠΥΣΠΔ θαιεί από 06-07-2016 έσο θαη ηελ Τεηάξηε 13-07-2016 ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ηφλ θιάδφλ ΠΕ60 θαη ΠΕ70 νη νπνίνη πξνέξρνληαη από: 

 ηνπο κεηαηηζέκελνπο από άιια ΠΥΣΠΔ, 
 όζνπο δεηνύλ βειηίσζε ζέζεο ζε άιιν ζρνιείν κε αίηεζή ηνπο από ην Ννέκβξε, 
 όζνπο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΥΣΠΔ (επαλεξρόκελνη από ην εμσηεξηθό θαη 

όζνη δελ έρνπλ νξγαληθή ζέζε), 
 όζνη δελ θαηέζηε δπλαηό λα ηνπνζεηεζνύλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ππεξαξηζκίαο, 

(ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί ζρνιηθώλ κνλάδσλ) 

λα ππνβάιινπλ δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο 
όπνπ επηζπκνύλ λα κεηαηεζνύλ ή λα ηνπνζεηεζνύλ. Σηηο δειώζεηο απηέο κπνξνύλ λα 
αλαγξαθνύλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο κέρξη είθνζη (20) ζρνιηθέο κνλάδεο. 
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ύλοιο κορίφλ 

Τν ΠΥΣΠΔ ηνπνζεηεί νξγαληθά κε ηελ εμήο ζεηξά : 

α. Τνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθώλ θαηεγνξηώλ  

β. Όινπο ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο 

Θα ζπλεμεηαζηνύλ νη δειώζεηο ζύκθσλα κε ην ζπλνιηθό αξηζκό κνξίσλ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη από: 

 Μόξηα ζπλνιηθήο ππεξεζίαο (2,5 γηα θάζε ρξόλν ππεξεζίαο) 
 Μόξηα δπζκελώλ ζπλζεθώλ (αλάινγα ηελ θαηεγνξία Σρνιείνπ) 
 Μόξηα γάκνπ (4) 
 Μόξηα ηέθλσλ γηα αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα (4 γηα ην 1ν, 4 γηα ην 2ν, 6 γηα ην 3ν θαη 7 

γηα θάζε έλα από ηα ππόινηπα) 
 Μόξηα εληνπηόηεηαο (4) 
 Μόξηα ζπλππεξέηεζεο (4) 

Γελ ηζρύεη ε κνξηνδόηεζε ηεο 1εο πξνηίκεζεο γηα κεηαζέζεηο εληόο ΠΥΣΠΔ  νύηε θάπνηα 
ξύζκηζε γηα ηνπο πνιύηεθλνπο εθπαηδεπηηθνύο. Όζνη εθπαηδεπηηθνί δε ζπκθσλνύλ κε ηνλ 
πίλαθα κνξίσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε πξνο ηε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο 
Κέξθπξαο. 

Υρήζηκα 

Γείηε εδώ ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα κνξίσλ. 

Γείηε εδώ ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα κεηαηηζέκελσλ ζην ΠΥΣΠΔ Κέξθπξαο. 

Γείηε εδώ ηα νξγαληθά θελά Γαζθάισλ.  

Γείηε εδώ ηα νξγαληθά θελά Νεπηαγσγώλ.  

Γείηε εδώ ηα νξγαληθά θελά Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Δηδηθήο Αγσγήο. 

Γείηε εδώ ηελ πξόζθιεζε ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 

Καηεβάζηε εδώ ην έληππν κεηάζεζεο-βειηίσζεο εληόο ΠΥΣΠΔ. 

Καηεβάζηε εδώ ην έληππν δήισζεο νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο γηα ηνπο κεηαηηζέκελνπο από άιιν 
ΠΥΣΠΔ. 

Ση πρέπεη λα γλφρίδοσκε πρηλ ηε ζσκπιήρφζε ηες δήιφζες προηηκήζεφλ 

Σαο ππελζπκίδσ όζν απινύζηεξα κπνξώ όηη: 

 Ο θάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δειώζεη όποηο ζτοιείο επηζσκεί θαη αο κελ 
ππάξρεη νξγαληθό θελό, επεηδή είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγεζεί κε ηε κεηάζεζε 
θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ-δειώζεσλ. 

 Όζνη αηηνύληαη βειηίσζε ζέζεο θαη «πάξνπλ» λέα νξγαληθή ζα πρέπεη λα ηελ 
σπερεηήζοσλ γηα έλα τρόλο ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ζηηγκή. Άξα θαιό ζα είλαη νη 
αηηνύληεο λα δειώζνπλ ηα ζρνιεία εθείλα πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη πξόθεηηαη λα 
ππεξεηήζνπλ. 

 Όζνη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΥΣΠΔ κε «ππαηηηόηεηα» ηεο ππεξεζίαο, δειαδή 
δελ θαηάθεξαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα λα θαηαιάβνπλ νξγαληθή ζέζε επεηδή δελ 
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ππήξρε δηαζέζηκε, δελ ηε «τρφζηάλε» θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηελ 
ππεξεηήζνπλ. 

 Δπεηδή ηα νξγαληθά θελά είλαη πεξηζζόηεξα από απηνύο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε, ζα 
ηνπνζεηεζνύλ όινη ζε νξγαληθή ζέζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ΠΥΣΠΔ (αλ 
ρξεηαζηεί) γηα ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπνζέηεζεο ζηηο ελαπνκείλαληεο θελέο 
νξγαληθέο ζέζεηο. 

 Δάλ θάπνηνο δειώζεη θάπνην ή θάπνηα ζρνιεία θαη δελ θαηαθέξεη λα «πάξεη» λέα 
νξγαληθή ζέζε, δελ τάλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ δηθηά ηνπ νξγαληθή ηνπ ζέζε. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η ιεηηνπξγηθόηεηα κε ηελ νξγαληθόηεηα πνιιέο θνξέο δελ είλαη ε ίδηα 
ηόζν ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία όζν θαη ζηα Νεπηαγσγεία, πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξεί 
θάπνηνο/α λα θξηζεί ππεξάξηζκνο/ε ιεηηνπξγηθά ην Σεπηέκβξην. Δηδηθά κε ην «Δληαίν 
ζρνιείν Φίιε», τρεηάδεηαη ηδηαίηερε προζοτή ε δήιφζε. Απηή ηε ζηηγκή είλαη 
δύζθνιν λα πξνβιεθζεί, δηόηη δε γλσξίδνπκε ηηο απνζπάζεηο θαη ηηο καθξνρξόληεο 
άδεηεο. 

 Οη ζέζεηο ησλ Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ ζηα Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία θαη 
Νεπηαγσγεία είλαη εληαίεο, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε γηα θιαζηθό ή νινήκεξν 
πξόγξακκα. Βέβαηα ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ θ. Φίιε, δελ ζα ππάξρεη 
ππεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο ζην νινήκεξν ηκήκα ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. 

Αλαθοίλφζε ηοποζεηήζεφλ 

Μεηά ην πέξαο ησλ δειώζεσλ, ην ΠΥΣΠΔ ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε νξγαληθή 
ζέζε (πηζαλόηαηα ζηηο 15 Ινπιίνπ) θαη ζα αλαξηεζνύλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο ζηε Γηεύζπλζε 
Π.Δ. Κέξθπξαο νη νπνίνη ζα απνζηαινύλ θαη ειεθηξνληθά ζηα ζρνιεία γηα λα ιάβνπλ γλώζε 
νη ελδηαθεξόκελνη. 

Δηορζώζεης – Παραιείυεης – Λάζε 

Τπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζηηο απνθάζεηο ηνπ ΠΥΣΠΔ πνπ αθνξνύλ κεηαζέζεηο ή 
ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ επαλεμεηάδνληαη από ην ίδην ζπκβνύιην, ύζηεξα από αίηεζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η αίηεζε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηόξζσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ιαζώλ ή παξαιείςεσλ δελ απνηειεί έλζηαζε θαη ππνβάιιεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 
από ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Τν πεξηθεξεηαθό ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, 
ΠΥΣΠΔ, εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο απηέο κέζα ζηηο επόκελεο πέληε (5) εκέξεο θαη νξηζηηθνπνηεί 
ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

ηε δηάζεζή ζας γηα οποηαδήποηε πιεροθορία 

Νικόλαος Ράμμος 

 
 


