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ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για τις διαδικασίες στις υπηρεσιακές τοποθετήσεις από το ΠΥΣΔΕ» 

 

Σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει  το ΠΥΣΔΕ μέχρι την πλήρη 

στελέχωση και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά το επόμενο 

διάστημα.  Στις τοποθετήσεις θα προηγηθούν οι λειτουργικά υπεράριθμοι, 

συμπεριλαμβανομένων και των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, και θα 

ακολουθήσει η διαδικασία των αποσπάσεων που αφορά αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και 

τις δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.  

Αναλυτικά: 

Διαχείριση των λειτουργικών υπεραριθμιών 

 Η σειρά προτεραιότητας κατά την πλήρωση λειτουργικών κενών θα είναι η εξής: 

o Προηγούνται, στην ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν 

χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι στις τοποθετήσεις του Ιουλίου, δεν κατέστη 

εφικτό να λάβουν οργανική θέση, από αυτές που είχαν ανακοινωθεί, και παραμένουν 

λειτουργικά υπεράριθμοι στο σχολείο τους μετά τις αναθέσεις μαθημάτων με την 

έναρξη του σχολικού έτους. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του 

Π.Δ. 100/97. 

o Έπονται, στην ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων, όλοι οι οργανικά ανήκοντες οι οποίοι 

είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στα σχολεία τους.  

o Τέλος συνεξετάζονται οι εκπαιδευτικοί των δύο προηγούμενων παραγράφων, που δεν 

τοποθετηθήκαν σε λειτουργικό κενό της ίδιας ή όμορης ομάδας, με όλους τους 

υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους (εκπαιδευτικούς στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σε 

όλο το ΠΥΣΔΕ (Ν. Αχαΐας) ενιαία, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του 

Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97. 

 

 Η υποβολή αίτησης για τους οργανικά ανήκοντες λειτουργικά υπεράριθμους θα είναι 

προαιρετική (δηλ. μόνο αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός που πλεονάζει).  

 

 Λειτουργικά υπεράριθμος θεωρείται ο εκπαιδευτικός που μετά την εφαρμογή των 

αναθέσεων μαθημάτων στη σχολική του μονάδα (πλήρης εφαρμογή α’ και β’ αναθέσεων 

σε α’ και β’ ειδικότητες) δεν συμπληρώνει διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών. 

 

 Οι αιτήσεις θα κριθούν βάσει μορίων μετάθεσης 2018-2019. 

 

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ 

 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διευθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων 

εκπαιδευτικών, θα εξεταστούν οι αιτήσεις αποσπάσεων. Οι δηλώσεις σχολείων των 

αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ καθώς και οι αιτήσεις απόσπασης των εντός ΠΥΣΔΕ 

εκπαιδευτικών θα  συνεξεταστούν/συγκριθούν μεταξύ τους βάσει των μορίων 

απόσπασης. 

 

Δήλωση επιθυμίας Ολικής διάθεσης στην Α/ΘΜΙΑ  

 Δίνεται η δυνατότητα, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί (και όχι οι 

έχοντες οργανική τοποθέτηση) των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86 που το επιθυμούν, να 

περιλάβουν και την προτίμηση «Ολική Διάθεση στην Α/θμια», παρεμβαλλόμενη με σειρά 

προτεραιότητας μεταξύ των προτιμήσεών τους των σχολικών μονάδων Β/θμιας. Η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι την τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΠΕ είναι η 

ακόλουθη: 



 Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν με βάση τα μόρια μετάθεσής τους, θα 

διατεθούν ολικά στην Α/θμια Αχαΐας.  

 Η σειρά τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες Α/θμιας, ανήκει αποκλειστικά στην 

αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ.   

 

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν 

λειτουργικά κενά, θα γίνουν διαθέσεις/μετακινήσεις για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των συναδέλφων. 

 

    
   

   

   

 

   

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού (με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας) 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
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