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Αριθ. πρωτ. Φ.Π.3.4/6934

ΠΡΟΣ: 1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας

2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

ΘΕΜΑ:  «Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σχολικού έτους 2019-2020» 

Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών του σχολικού έτους 2018-

2019  και  την  έναρξη  της  προετοιμασίας  για  το  νέο  σχολικό  έτος  2019-2020,  σας

γνωρίζουμε τα εξής:

Α.  Ισχύον  Νομικό  πλαίσιο  για  τοποθετήσεις,  αποσπάσεις,  διαθέσεις  εκπαιδευτικού

προσωπικού Σεπτεμβρίου του 2019.

1. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996,

2. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996,

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/1997,

4. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,

5. Οι διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 16, του κεφ. Γ΄  του ν. 1566/1985,

6. Οι διατάξεις της παρ. 3 της περίπτωσης Α της με αριθμ. 84582/Δ2/20-06-2013 εγκυκλίου

του  Υ.Π.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:  «Διευκρινιστικές  οδηγίες  για  τοποθετήσεις  υπεραριθμιών

εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»,

7. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της με αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκυκλίου του

Υ.Π.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:  «Οδηγίες  για  τη  διαδικασία  τοποθετήσεων  σε  οργανικές  και

λειτουργικές θέσεις»,



8. Η με αριθμ. 12633/Ε2/25-01-2018 εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ.,  με θέμα: «Τοποθετήσεις

υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου»,

9. Η με αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων

Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»,

10.  Η  με  αριθμ.  Φ22/75401/Δ4/15-05-2018  (Φ.Ε.Κ.  1664/τ.Β΄/15-05-2018)  Υ.Α.  του

ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου»

11. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) σχετικά με την

υπαγωγή  εκπαιδευτικού  προσωπικού  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

στους νέους κλάδους και στις νέες ειδικότητες. 

12. Οι διατάξεις της περίπτωσης 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013

(Φ.Ε.Κ. 235/τ.Α΄/01-11-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι

κατά  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  και  μέχρι  της  ρυθμίσεως  της  υπεραριθμίας,

σύμφωνα με τις  διατάξεις του εν λόγω άρθρου,  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  ενώ κατέχουν

οργανική  θέση  λόγω  μεταβολών  των  σχολικών  μονάδων  ή  μείωσης  του  μαθητικού

δυναμικού (πλεονάζουν άνω των 12 ωρών) χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και

τοποθετούνται  ή  διατίθενται  για  συμπλήρωση  ωραρίου,  μετά  την  ολοκλήρωση  των

τοποθετήσεων σε οργανικά κενά. 

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ (παράγραφος 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96) 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται

προς  το  συμφέρον  της  υπηρεσίας  στις  υπόλοιπες  κενές  θέσεις.  Σε  περίπτωση  που  οι

εκπαιδευτικοί  αυτοί  είναι  περισσότεροι  από  τις  οργανικές  θέσεις,  παραμένουν  ως

υπεράριθμοι  στη  διάθεση  των  περιφερειακών  υπηρεσιακών  συμβουλίων και

τοποθετούνται  προσωρινά ή διατίθενται  για τη  συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με  τη

διαδικασία  του  εδαφίου  β'  της  παρ.  7  του  άρθρου  14  σε  σχολεία  της  συγκεκριμένης

περιοχής. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ – ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (παράγραφος 5 του άρθρου 16 του κεφ. Γ΄ του

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) 



1.  Αν  υπάρχουν  εξαιρετικές  υπηρεσιακές  ανάγκες  μπορεί  να  γίνει  απόσπαση

εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  από  σχολείο  σε

σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο

μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης

(η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στο Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης). 

2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του

διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα

από πρόταση τον οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

5.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  για  την  αντιμετώπιση  σοβαρότατων  αναγκών,  όπως

βαριές  και  δυσίατες  ασθένειες,  συνυπηρέτηση  συζύγων  και  εξαιρετικά  σοβαροί

οικογενειακοί  λόγοι,  είναι  δυνατή  η  απόσπαση  εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του

αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του

ΠΥΣΔΕ θα τοποθετηθούν, ως εξής: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.   – ΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ  

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε λειτουργικό κενό σχολικής  μονάδας αρμοδιότητάς μας

(ύπαρξη τουλάχιστον 12 ωρών Α΄ ανάθεσης) και συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού

ωραρίου στην ίδια αυτή σχολική μονάδα. 

ΜΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  Δ.Ε.  –  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Η τοποθέτηση (μερική διάθεση) εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα για κάποιες ώρες (Α΄

ανάθεσης ή Β΄ ανάθεσης) για τη συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού ωραρίου. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Δ.Ε.  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ

ΠΥΣΔΕ – ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε λειτουργικό κενό σχολικής  μονάδας αρμοδιότητάς μας

(ύπαρξη τουλάχιστον 12 ωρών Α΄ ανάθεσης ή 11 ωρών Β΄ ανάθεσης) και συμπλήρωση του

υπολοίπου διδακτικού ωραρίου στην ίδια αυτή σχολική μονάδα. 



ΜΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Δ.Ε.  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΠΥΣΔΕ  –

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Η τοποθέτηση (μερική διάθεση) εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα για κάποιες ώρες (Α΄

ανάθεσης ή Β΄ ανάθεσης) για τη συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού ωραρίου. 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ 

Οι  εκπαιδευτικοί  που  δεν  έχουν  χαρακτηρισθεί  λειτουργικά  υπεράριθμοι  αλλά  δεν

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θα

συμπληρώσουν  το  υπόλοιπο  διδακτικό  τους  ωράριο  με  τη  διαδικασία  της  μερικής

διάθεσης – συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι έχουν τις εξής

επιλογές: 

 Να κάνουν ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης για να τοποθετηθούν (συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ

τους  για  όλα  τα  σχολεία  της  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αιτωλ/νίας) σε υφιστάμενα λειτουργικά κενά. 

 Να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν το ωράριο που απομένει στη σχολική

μονάδα  που  έχουν  την  οργανική  τους  και  να  συμπληρώσουν  ωράριο  με  τη

διαδικασία της μερικής διάθεσης – συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου. 

 Να δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στη σχολική μονάδα που έχουν την

οργανική τους θέση, θεωρώντας ότι μπορούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό

τους ωράριο με ώρες Ερευνητικής Εργασίας (στα ΓΕ.Λ.) ή μαθήματα Β΄ ανάθεσης

που  θα  προκύψουν  στην  πορεία.  Σ’  αυτή  την  περίπτωση  ο  εκπαιδευτικός  θα

παραμείνει  στη  σχολική  μονάδα  αλλά  σε  περίπτωση  που  δεν  συμπληρώσει  το

υποχρεωτικό  του  ωράριο  θα  ακολουθηθεί  στο  τέλος  η  διαδικασία  της  μερικής

διάθεσης – συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου χωρίς αίτησή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  σχολείου  και  σε  συνεννόηση  με  τους

αρχαιότερα  τοποθετηθέντες  στο  σχολείο  μπορεί  να  δηλώνεται  αντί  του  ονομαστικά

χαρακτηρισθέντος και άλλος ως λειτουργικά υπεράριθμος.



Γ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

1. Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και θα έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά

υπεράριθμοι τον Σεπτέμβριο του 2019 κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 θα

τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους (μόρια μετάθεσης) σε

σχολικές μονάδες όλων των ομάδων των σχολείων (βλέπε τις παραγράφους 6, 7,  8 της

περίπτωσης Α – Ισχύον Νομικό πλαίσιο).

2.  Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Οι  εκπαιδευτικοί  που  κατέχουν  οργανική  θέση  και  δεν  θα  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως

λειτουργικά υπεράριθμοι τον   Σεπτέμβριο του 2019  :  

Α) Εφόσον υπολείπονται 5, 6, 7, 8, 9, 10 ή 11 ώρες με μαθήματα Α’ και Β΄ ανάθεσης για

συμπλήρωση  του  υποχρεωτικού  τους  ωραρίου,  θα  καταθέσουν  αίτηση  –  δήλωση

προτίμησης με τη σειρά των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να διατεθούν [τα κενά σε

ώρες  θα  ανακοινωθούν 4  ή  5  Σεπτεμβρίου  2019,  αφού  οι  Σύλλογοι  Διδασκόντων

αναθέσουν τα μαθήματα Α΄ και Β΄ ανάθεσης στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς

και μας ενημερώσουν για τα κενά (-) ή πλεονάσματα (+) ανά κλάδο και ειδικότητα].

Οι αναθέσεις θα γίνουν αυστηρά σύμφωνα με τα αριθμ. 10 και 11 σχετικά, περ. Α΄. 

Οι Σύλλογοι διδασκόντων δεν θα χρησιμοποιήσουν Γ΄ ανάθεση το μήνα  Σεπτέμβριο του

2019 και τα όποια αιτήματα σε απομακρυσμένα σχολεία θα διαβιβαστούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αιτωλ/νίας.

Η διάθεσή τους θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 14  του άρθρου 14 του Ν.

1566/85 και με βάση το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους.

Β) Εφόσον υπολείπονται 1, 2, 3 ή 4 ώρες με μαθήματα Α΄ και Β΄ ανάθεσης για συμπλήρωση

του υποχρεωτικού τους ωραρίου θα διατεθούν χωρίς αίτηση σε σχολεία της ίδιας ομάδας,

όμορης ομάδας και σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

Η διάθεσή τους θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 14  του άρθρου 14 του Ν.

1566/85 και με βάση το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους.

3. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί,  οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά

εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας θα τοποθετηθούν σε



λειτουργικά κενά μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση

και θα έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά υπεράριθμοι τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  ανήκουν  σε  ειδική  κατηγορία  προηγούνται  έναντι  των  άλλων

συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι τοποθετούνται συγκρινόμενοι μεταξύ τους

(μόρια μετάθεσης). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών καθώς και των

ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γίνεται με βάση τις μονάδες μετάθεσης. 

4. Αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – αιτούντες απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οι  τοποθετήσεις  των  αποσπασμένων  εκπαιδευτικών  από  άλλα  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  καθώς  όσων

έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης α) των λειτουργικά υπεραρίθμων και β) των ευρισκομένων στη διάθεση του

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Οι  εκπαιδευτικοί  που  ανήκουν  σε  ειδική  κατηγορία  προηγούνται  έναντι  των  άλλων

συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση τις μονάδες απόσπασης. 

Σημειώνουμε  ότι  οι  όποιες  διαθέσεις  (μερικές  ή  ολικές)  στην  Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας θα γίνουν μετά τα ανωτέρω βήματα

και αφού καλυφθούν κατά προτεραιότητα όλα τα σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης (χρονικά

μεταξύ 16 και 20 Σεπτεμβρίου 2019).

Επισημαίνουμε στους  εκπαιδευτικούς των κοινών κλάδων (ΠΕ05,  ΠΕ06,  ΠΕ07,

ΠΕ11, ΠΕ86) με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  να δηλώσουν συμπλήρωση ωραρίου σε

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιατί εκεί θα διατεθούν κατά προτεραιότητα

και όχι στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας για το επόμενο σχολικό έτος 2019 – 2020 θα κινηθεί στην

λογική  των  ολικών  διαθέσεων  για  τους  κοινούς  κλάδους  στην  Α/θμια  Εκπ/ση  και  θα

ελαχιστοποιήσει τις μερικές διαθέσεις.

Ο ελάχιστος αριθμός ωρών με μαθήματα Α΄ ανάθεσης για εξαγωγή λειτουργικού

κενού, αποφασίστηκε από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Αιτωλ/νίας και μετά από πρόταση των Α΄ και Β΄



ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας να κυμαίνεται από 10-12 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των κλάδων και

τον αριθμό των εκπαιδευτικών που πλεονάζουν.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερη εγκύκλιό μας, μετά την 02-09-2019 θα σας

γνωστοποιηθούν:

α) τα λειτουργικά κενά σε ώρες και αριθμητικά – πλήρες (π.χ. -1 ) ή με μειωμένο ωράριο

(π.χ. -1*), 

β) τα έντυπα των αιτήσεων – δηλώσεων που θα πρέπει να υποβάλλουν όλες οι κατηγορίες

των εκπαιδευτικών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

γ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω αιτήσεων – δηλώσεων (πιθανόν 6

Σεπτεμβρίου 2019), καθώς και

δ) ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων.

Την παρούσα διευκρινιστική εγκύκλιό μας να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι

οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αρμοδιότητάς μας.

Κοινοποίηση: 

1. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

2. Α΄ - Β΄ ΕΛΜΕ  Αιτωλ/νίας

3. Δ/νση Π.Ε. Αιτωλ/νίας


