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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων 

εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΕΕΕΚ για τις μεταθέσεις του έτους 2019. 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 37450/Ε2/08-03-2019 εγκύκλιος. 
                

Μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Δ/ντών ΕΕΕΕΚ, επικαιροποιούμε τον πίνακα Α2 που 

αφορά στα ΕΕΕΕΚ, τροποποιώντας και το αντίστοιχο τμήμα της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, ο οποίος θα 

συμπληρωθεί αναλυτικά, ως εξής: 

 Στον πίνακα καταγράφεται ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων του 

ΕΕΕΕΚ. Τα τμήματα κατά τάξη, πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία. Θα υπολογιστούν μόνο όσα τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17τΑ’), όπως αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 

3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’). Όσα τμήματα δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Περιφερειακό 

Διευθυντή για να λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-20, δεν θα υπολογιστούν.  

 Στη στήλη 1 θα συμπληρωθεί ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών 

διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.  

 Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης 

καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς 

και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση 

ΠΥΣΔΕ, και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

παραπάνω. 

      Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο ΕΕΕΕΚ και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές δεν 

θα συνυπολογισθούν, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την 

υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2019 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996). 
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 Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου 

υποχρεωτικού ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών. 

 Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 - στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται 

στη στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται 

στη στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).  

      Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των 

οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών  -3. 

 

Όσον αφορά στη συμπλήρωση των πινάκων Β και Γ, και την καταχώριση των στοιχείων στο e-DataCenter 

ισχύει η υπ΄αριθμ. πρωτ. 37450/Ε2/08-03-2019 εγκύκλιος.  

 

         O ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 
 
                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
3. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Α΄ 
4. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Β΄ 
5. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα Β΄ 
6. ΚΥΣΔΕ 
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