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Μεηαζέζεηο 2022 - Οξγαληθά θελά ζηελ Α΄ Αζήλαο 
 

Δλόςεη ησλ κεηαζέζεσλ από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 20907/Δ2/24-02-2022 

εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3848/2010, θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Π.Γ.50/1996, αλακέλεηαη λα επηθπξσζεί από ην ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο έσο ηηο 4 Μαξηίνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία 

αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν πίλαθαο θίλεζεο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ θιάδσλ ΠΔ05, 

ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ08, ΠΔ11, ΠΔ60, ΠΔ70, ΠΔ79, ΠΔ86 θαη ΠΔ91 ζηε Γεληθή θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή γηα ηηο 

επηθείκελεο κεηαζέζεηο 2021-2022. 
 

ηνπο νξγαληθά αλήθνληεο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα δελ ζα ππνινγηζηνύλ 5 

εθπαηδεπηηθνί (2 ΠΔ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, 1 ΠΔ70-Γαζθάισλ, 1 ΠΔ79-Μνπζηθήο θαη 1 ΠΔ28-

Φπζηνζεξαπεπηώλ) πνπ ζα απνρσξήζνπλ απηνδίθαηα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε παξαίηεζεο από ηελ ππεξεζία κέρξη ηηο 11-02-2022 

(άξζξν 46, παξ. 2 ηνπ Ν.4777/2021). Σα θελά ησλ παξαηηήζεσλ ζα πξνζηεζνύλ θαη απηά γηα ηηο κεηαζέζεηο 

από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ πνπ αλακέλνληαη -θαηά πάζα πηζαλόηεηα- ζην 2
ν
 δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ. Οη 

αξρηθέο παξαηηήζεηο ζηελ Α΄ Αζήλαο είλαη: 6 ΠΔ11, 11 ΠΔ06, 17 ΠΔ60 & 142 ΠΔ70 (βι. ζύλδεζκν: 

http://takisroumpis.gr/?p=15057).  
 

Σα ελαπνκείλαληα νξγαληθά θελά Γεληθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 ζηελ Α΄ 

Αζήλαο, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πεξζηλώλ νξηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ (Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

θάζε), είλαη 2 ΠΔ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, 5 ΠΔ11-Φπζηθήο Αγσγήο, 66 ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ, 361 ΠΔ70-

Γαζθάισλ θαη 16 ΠΔ79-Μνπζηθήο (βι. ζύλδεζκν: http://takisroumpis.gr/?p=13833). ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ηα νξγαληθά θελά πνπ θαιύθζεθαλ κε κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ (36 ΠΔ60, 167 ΠΔ70, 3 ΠΔ91). ην ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ θελώλ 

πξνζηέζεθαλ από δηάθνξνπο ιόγνπο (παξαηηήζεηο κέζσ ΚΤΠΔ, κεηαηάμεηο θιπ) 1 θελό ΠΔ05, 1 θελό 

ΠΔ06, 1 θελό ΠΔ07, 1 θελό ΠΔ11, 8 θελά ΠΔ79, 1 θελό ΠΔ86, 4 θελά ΠΔ91, 8 θελά ΠΔ60 θαη 10 θελά 

ΠΔ70. 
 

Σα ελαπνκείλαληα νξγαληθά θελά Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 

ζηελ Α΄ Αζήλαο, κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πεξζηλώλ νξηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ, είλαη 

13 ΠΔ60/61-Νεπηαγσγώλ θαη 21 ΠΔ70/71-Γαζθάισλ ζε Σκήκαηα Έληαμεο, θαζώο θαη 1 θελό ΠΔ79-

Μνπζηθήο ζε Δηδηθό ρνιείν (βι. ζύλδεζκν: http://takisroumpis.gr/?p=13571). ε απηά πξνζηέζεθαλ από 

δηάθνξνπο ιόγνπο 7 θελά ΠΔ70/71. 
 

ηα νξγαληθά θελά Δηδηθήο Αγσγήο ππνινγίδνληαη θαη νξγαληθά θελά Σκεκάησλ Έληαμεο, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 28  ηνπ Ν.4638/2019 (βι. ζύλδεζκν: http://takisroumpis.gr/?p=10990), όπνπ αλαθέξεηαη: «…Σηα 

ΤΕ ηων ζσοιηθών µονάδων Π.Ε. 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 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.». 
 

Γπζηπρώο, κόλν ε ύπαξμε όισλ απηώλ ησλ νξγαληθώλ θελώλ θαηαδεηθλύεη ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε, όζν ην δπλαηόλ, πεξηζζόηεξσλ αηηήζεσλ κεηάζεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, καδηθώλ κόληκσλ 

δηνξηζκώλ, ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θάιπςε όρη κόλν απηώλ ησλ θελώλ, αιιά θαη όισλ ησλ θελώλ πνπ έρεη 

αλάγθε ε εθπαίδεπζε, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα ηόζν από ηνλ θεηηλό αξηζκό πξνζιήςεσλ 

αλαπιεξσηώλ όζν θαη από ηνλ αξηζκό αηηήζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο. 
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