
Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων 
τους :
α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς
β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του 
ΠΥΣΔΕ.
γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική 
τοποθέτηση.
δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης
Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται: 
α] Μόρια δυσμενών συνθηκών
β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ] Μόρια γάμου και παιδιών
δ] Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολο-
γίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που 
έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.
ε] Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση 
υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο 
που εργάζεται ο/η σύζυγος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣ-
ΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις 
τοποθετήσεων:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση 
υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθε-
σης 
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού 
προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας 
περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης 
και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ει-
δικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην 
περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.
Δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από 
το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ
Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις 
μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε 
περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργα-
νικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές 
θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των 
παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, 
διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχο-
λικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω 
διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου 
κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο 
σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να 
δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, 
αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του 
χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους 
εκπαιδευτικούς.

γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κρι-
θούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπερά-
ριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
αριθμό μονάδων μετάθεσης.
δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να 
κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως 
υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανι-
κά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαι-
δευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη 
σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των 
εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθ-
μοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε 
περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπε-
ράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί 
που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό 
μονάδων μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθ-
μοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από 
το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης 
σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες 
υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετη-
θούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της 
ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο 
κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο 
μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων 
μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους 
σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας 
ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε 
κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος 
περιοχής μετάθεσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕ-
ΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμέ-
νουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις 
παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως 
υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές 
μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 
του Ν. 1566/1985. 
Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία 
υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευ-
τικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά 
προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. 
Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης 
και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων 
εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, 
αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών 
θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από 
τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες 
αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματε-
πώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που 
μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται 
στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:
1. υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ 
(βελτίωση)
2. υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση 
(νεοδιόριστοι)
3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές 
4. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση 
στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες 
σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατε-
θούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές 
μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης 
μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι 
δηλώσεις για τοποθέτηση των
εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου 
συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω
κριτήρια :
α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολεί-
ων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
ε) η εντοπιότητα
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών 
κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις 
τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που 
υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν 
και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή 
τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμοι ή Κοινό-
τητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των 
σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους 
κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και 
η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισ-
σότεροι από τις οργανικές θέσεις παραμένουν 
ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και 
τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη 
συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκρι-
μένης περιοχής.

(αναδημοσίευση από το www.alfavita.gr)

[ Πως γίνονται οι τοποθετήσεις μονίμων συναδέλφων μετά τη μετάθεση ]


