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ΘΕΜΑ: «Δελτίο κίνησης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης» 

 

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να καταρτίσει τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων 

κατά περιοχή μετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, παρακαλούμε όπως προβείτε στην 

καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter των δεδομένων στις 

παρακάτω αναφερόμενες στήλες το αργότερο μέχρι 15-4-2011.  

Η καταχώριση των κενών οργανικών θέσεων θα πρέπει να γίνει με ευθύνη των 

Διευθυντών Εκπαίδευσης στη σχετική καρτέλα του συστήματος από την επιλογή 

«Μεταθέσεις» � «Διαχείριση οργανικών κενών» � «Καταχώρηση κενών για Περιοχές 

Μετάθεσης». Ακολούθως η καταχώριση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι και θα πρέπει να  συμπληρώσουν το 

πεδίο «Εκτίμηση Περιφερειακών Διευθυντών ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-)/ Πλεονάσματα (+)». 

Η καταχώριση αυτή θα γίνει, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των σχολικών 

μονάδων (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές κλπ.), όπως υφίστανται στα 

επισυναπτόμενα σχέδια υπουργικών αποφάσεων. Απ’ τις μεταβολές αυτές ασφαλώς 

προκύπτει ένας ικανός αριθμός εκπαιδευτικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν με βάση τα 

αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου παρ. 14 του Π.Δ. 50/86, όπως αντικαταστήθηκε με 

το Π.Δ. 100/97. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ανήκουν σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης και 

προσμετρούνται στο εκπαιδευτικό δυναμικό των συγκεκριμένων περιοχών που ανήκουν. 
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Για την καταχώριση των ζητούμενων στοιχείων, τα οποία τονίζουμε ότι αφορούν 

μόνο τα κανονικά σχολεία (δηλαδή δεν αφορά στοιχεία των σχολείων ειδικής αγωγής, των 

πειραματικών και των διαπολιτισμικών), θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1) Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις 

όλων των σχολείων (περιλαμβανομένων των ολοήμερων τμημάτων). 

 2) Στη στήλη «Οργανικά ανήκοντες» θα υπολογιστούν όσοι ανήκουν οργανικά 

καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται στη διάθεση περιοχής 

μετάθεσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή τοποθέτηση). 

Προσοχή στη στήλη αυτή δεν θα υπολογιστούν: 

α) οι εκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία μέχρι 

31 Αυγούστου 2011 λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης, 

β) οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπασθεί σε σχολεία του εξωτερικού για το 

διδακτικό έτος 2010-2011 και βρίσκονται μέχρι και το 3
ο
 έτος απόσπασης. 

3) Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά 

που προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1 και το αποτέλεσμα μας δίνει 

το έλλειμμα ή το πλεόνασμα για τις μεταθέσεις. Από την αφαίρεση, αν προκύψει θετικός 

αριθμός, τότε υπάρχει κενό, δηλαδή υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, οπότε θα 

το αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ αν προκύψει αρνητικός αριθμός υπάρχει 

πλεόνασμα οπότε και γράφεται με θετικό πρόσημο (+).  

Για παράδειγμα εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 25 και οι Οργανικά ανήκοντες είναι 

17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. 

4) Στη στήλη Αδυνατούντες θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των αδυνατούντων 

να προσφέρουν διδακτικό έργο, χωρίς να αφαιρεθεί από τη στήλη «Έλλειμμα (-) 

Πλεόνασμα (+) προσωπικού». 

5) Η στήλη «Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)» θα αναφερθεί  η 

εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΠΕ για ελλείμματα με αναγραφή του πρόσημου (-) ή 

πλεονάσματα με αναγραφή του πρόσημου (+).  

6) Η στήλη «Εκτίμηση Περιφερειακού Διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα 

(+)» θα αναφερθεί  η εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΠΕ για ελλείμματα με αναγραφή του 

πρόσημου (-) ή πλεονάσματα με αναγραφή του πρόσημου (+).  

Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς τη σωστή αποτύπωση των οργανικών κενών. 

 

 

               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

         ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ  
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