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Ενημερωτικό Μήνυμα για Φόρμες Καταχώρισης Οργανικών Θέσεων 
Πρωτοβάθμιας (Γενική Παιδεία) 

  

Για την ορθή καταμέτρηση των Οργανικών Θέσεων Πρωτοβάθμιας (στη Γενική 

Παιδεία), στοιχείο κρίσιμο για τις οργανικές υπεραριθμίες και τις οριστικές 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, έχουν αναρτηθεί στο myschool οι ακόλουθες 2 

Φόρμες: 

  

Α) Σε κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας (όχι Ειδικής Αγωγής) έχει αναρτηθεί η 

Φόρμα «Οργανικές Θέσεις» για τις Οργανικές Θέσεις Ειδικοτήτων και Ολοημέρου 

αριστερά στη διαδρομή «Ο φορέας μου». 

Πρώτα γίνεται επιλογή ειδικότητας, μετά επιλογή ΦΕΚ και τέλος συμπλήρωση του 

αριθμού θέσεων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ για την επιλεχθείσα 

ειδικότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (εφόσον, βέβαια, δεν έχουν 

καταργηθεί ή μεταφερθεί σε άλλη σχολική μονάδα με μεταγενέστερο ΦΕΚ). Στο 

πεδίο Παρατηρήσεις μπορεί να καταγραφεί οποιαδήποτε σχετική με τη 

συγκεκριμένη εγγραφή παρατήρηση (βλ. συνέχεια). 

Στη Φόρμα αυτή καταγράφονται και οι οργανικές θέσεις ΠΕ70 για Τάξεις Υποδοχής 

και ΠΕ70 για Προπαρασκευαστικά Τμήματα Τσιγγανοπαίδων. 

Σχολικοί Σύμβουλοι (νυν και πρώην) που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικές 

συνιστώμενες θέσεις δυνάμει του ν.1966/1991 άρ. 8, παρ.5 (ΦΕΚ 147/Α/26-09-

1991) πρέπει να έχουν δηλωθεί (εφόσον δεν έχουν μετατεθεί στην Ειδική Αγωγή ή 

αλλού) σε αυτή τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη σχέση τοποθέτησης 

«Ειδική Θέση (νυν και τ. Σχ. Σύμβουλοι)», εκτός αν έχουν τοποθετηθεί σε Τ.Ε. (π.χ. 

ΑΔΑ: Β4ΩΔ9-ΠΔΡ), το οποίο δεν έχει καταργηθεί και εξακολουθεί να 

υφίσταται, και οι ίδιοι δεν έχουν μετατεθεί στη Γενική Παιδεία ή αλλού, οπότε 

δηλώνονται με τη σχέση τοποθέτησης «Οργανικά σε Τμήμα Ένταξης» (για να 

εμφαίνεται ότι ανήκουν στην Ειδική Αγωγή).  

Για την αποφυγή λαθών κατά την καταχώριση των στοιχείων, παρακαλούμε να 

μελετήσετε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες: 

1) Στη Φόρμα «Οργανικές Θέσεις» των σχολικών μονάδων (Οργανικές Θέσεις 

Ειδικοτήτων και Ολοημέρου) με την επιλογή ειδικότητας «ΠΕ70 – Ολοημέρου» (ή 

«ΠΕ60 – Ολοημέρου») καταχωρίζονται οι οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί 

κατά το παρελθόν σε σχολικές μονάδες για τις ανάγκες λειτουργίας μόνο ολοήμερων 

τμημάτων και όχι κλασσικών τμημάτων. 

  

2) Οι οργανικές θέσεις ΠΕ60 και ΠΕ70 που προκύπτουν από την Οργανικότητα της 

σχολικής μονάδας (συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις ΠΕ70 για τους Διευθυντές των 

6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων που έχουν συσταθεί δυνάμει του ν. 

2413/1997 άρ.47 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου εκδοθεισών 

Υπουργικών Αποφάσεων) δεν καταχωρίζονται σε καμία από τις 2 Φόρμες. Πρέπει, 

όμως, να φροντίσετε ώστε σε όλες τις σχολικές μονάδες να έχει καταχωριστεί το πιο 

πρόσφατο ΦΕΚ μεταβολής της Οργανικότητάς τους στο πεδίο «ΦΕΚ 

Οργανικότητας» στα «Γενικά στοιχεία» τους. 
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3) Οι οργανικές θέσεις ΠΕ60 και ΠΕ70 για τη λειτουργία κλασσικών 

τμημάτων που έχουν κατανεμηθεί σε σχολικές μονάδες με τα ΦΕΚ 677/Β/18-04-

2008 και 1002/Β/27-05-2009, χωρίς μεταβολή της Οργανικότητάς τους, δεν 

καταχωρίζονται σε καμία από τις 2 Φόρμες. 

  

4) Οι οργανικές θέσεις ΠΕ06 και «ΠΕ60 – Ολοημέρου» που έχουν κατανεμηθεί σε 

σχολικές μονάδες με την Υ.Α. 86961/Δ4/31.08.2006 (ΦΕΚ 1190/Β/31-08-2006), η 

οποία αναδημοσιεύτηκε ως Υ.Α. 95955/Δ4/20.09.2006 στα ΦΕΚ 1441/Β/02-10-

2006 και 1640/Β/08-11-2006, θα καταχωριστούν με το αρχικό ΦΕΚ 1190/Β/31-08-

2006 (στο οποίο υπάρχουν επίσης και οι Υ.Α. 86957/Δ4/31.08.2006 και 

86957/Δ4/31.08.2006). 

  

5) Έστω ότι με το ΦΕΚ ΧΧΧΧ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ αποδόθηκε στη Σχολική Μονάδα 

Β μία οργανική θέση «ΠΕ70 – Ολοημέρου» και ότι με το ΦΕΚ ΥΥΥΥ/Β/ΗΗ-ΜΜ-

ΕΕΕΕ η Σχολική Μονάδα Β συγχωνεύτηκε στη Σχολική Μονάδα Α, η οποία 

Σχολική Μονάδα Α εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Τότε η 

συγκεκριμένη οργανική θέση δηλώνεται στη Σχολική Μονάδα Α με το ΦΕΚ 

ΧΧΧΧ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ και στις Παρατηρήσεις μπορεί να γίνει σχετική αναφορά 

(π.χ. «Η θέση αυτή είχε κατανεμηθεί στη Σχολική Μονάδα Β με την οποία έγινε 

συγχώνευση με το ΦΕΚ ΥΥΥΥ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ»). Παρομοίως και σε περιπτώσεις 

διαδοχικών συγχωνεύσεων. 

  

6) Έστω ότι με το ΦΕΚ ΧΧΧΧ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ αποδόθηκε μία οργανική θέση 

«ΠΕ70 – Ολοημέρου» στη Σχολική Μονάδα Α και μία οργανική θέση «ΠΕ70 – 

Ολοημέρου» στη Σχολική Μονάδα Β και ότι με το ΦΕΚ ΥΥΥΥ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ η 

Σχολική Μονάδα Β συγχωνεύτηκε στη Σχολική Μονάδα Α, η οποία Σχολική 

Μονάδα Α εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Τότε οι 2 αυτές οργανικές 

θέσεις δηλώνονται αμφότερες στη Σχολική Μονάδα Α με το ΦΕΚ ΧΧΧΧ/Β/ΗΗ-

ΜΜ-ΕΕΕΕ και στις Παρατηρήσεις μπορεί να γίνει σχετική αναφορά (π.χ. «Η μία 

θέση είχε κατανεμηθεί στη Σχολική Μονάδα Β με την οποία έγινε συγχώνευση με το 

ΦΕΚ ΥΥΥΥ/Β/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ»). Παρομοίως και σε περιπτώσεις διαδοχικών 

συγχωνεύσεων. 

  

7) Σε περίπτωση κατάργησης σχολικής μονάδας, έχουν καταργηθεί και οι οργανικές 

θέσεις που της έχουν κατανεμηθεί. 

  

8) Καταργήσεις ή Μεταφορές Οργανικών θέσεων υπάρχουν στα ΦΕΚ: 

169/Α/22-08-1995 για ΠΕ06, ΠΕ11 

193/Α/23-08-1996 για ΠΕ06, ΠΕ11 

243/Α/03-12-1997 για ΠΕ06, ΠΕ11 

201/Α/31-08-1998 για ΠΕ06, ΠΕ11 

176/Α/31-08-1999 για ΠΕ06, ΠΕ11 

1060/Β/28-08-2000 για ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 

1129/Β/30-08-2001 για ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 

889/Β/15-07-2002 για ΠΕ06, ΠΕ11 

942/Β/24-07-2002 για ΠΕ16 

1132/Β/29-08-2002 για «ΠΕ60 – Ολοημέρου» και «ΠΕ70 – Ολοημέρου» 
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1270/Β/04-09-2003 για «ΠΕ60 – Ολοημέρου» 

1294/Β/12-09-2003 για ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 

1124/Β/23-07-2004 για ΠΕ11 και «ΠΕ70 – Τσιγγανοπαίδων» 

1106/Β/04-08-2005 για ΠΕ06, ΠΕ11 

1230/Β/01-09-2005 για «ΠΕ60 – Ολοημέρου» και «ΠΕ70 – Ολοημέρου» 

732/Β/19-06-2006 για ΠΕ06, ΠΕ11 

1056/Β/28-06-2007 για ΠΕ06, ΠΕ11 

795/Β/07-05-2008 για ΠΕ11, ΠΕ16 

1177/Β/17-06-2009 για ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 

919/Β/24-06-2010 για ΠΕ06, ΠΕ11 

2154/Β/31-12-2010 για ΠΕ06, ΠΕ11 

  

9) Οι Διορθώσεις Σφαλμάτων που αναφέρονται στο τέλος κάποιου 

ΦΕΚ ανατρέχουν στο αρχικό ΦΕΚ με το οποίο και πρέπει να καταχωριστούν. 

Τέτοιες Διορθώσεις Σφαλμάτων υπάρχουν (ενδεικτικώς) στα ΦΕΚ: 

214/Α/19-10-1995 

30/Α/22-02-2000 

1459/Β/22-09-2004 

1474/Β/28-09-2004 

1476/Β/29-09-2004 

1821/Β/08-12-2004 

612/Β/10-05-2005 

879/Β/28-06-2005 

1757/Β/14-12-2005 

879/Β/05-06-2007 

2493/Β/08-12-2008 

20/Γ/21-01-2010 

  

10) Οι οργανικές θέσεις ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 που κατανεμήθηκαν σε σχολικές 

μονάδες με την Υ.Α. 110606/Ε1/06.07.2016, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικώς στο 

ΦΕΚ 2131/Β/11-07-2016, θα καταχωριστούν με την ορθή επανάληψη του ΦΕΚ 

2491/Β/12-08-2016 σελ.26987-27012. 
  

11) Εάν μας έχει διαφύγει κάποιο ΦΕΚ από αυτά που πρέπει να εμφανίζονται στις 2 

Φόρμες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να το προσθέσουμε, με 

καταγραφή προβλήματος στο helpdesk του myschool. 

  

12) Εξαγωγή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί σε αυτές τις 2 Φόρμες γίνεται 

από το Στατιστικό Σχολικών Μονάδων 2.6 Οργανικές Θέσεις Ειδικοτήτων και 

Ολοημέρου Πρωτοβάθμιας (Γενική Παιδεία), το οποίο θα αναρτηθεί την 

ερχόμενη εβδομάδα. 

  

Καλή Πρωτομαγιά! 

  

Με εκτίμηση, 

Ομάδα Υποστήριξης myschool 

 


