
   
 Ι.Π. Μεσολογγίου 14/01/2014 
 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 30/770 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
————— 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου 20 
Ταχ. κώδικας : 302 00, Μεσολόγγι 
Ιστοσελίδα : http://dide.ait.sch.gr 
Πληροφορίες : ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΘΑ 
Τηλέφωνο : 26310 50049 
F A X : 26310 50022  
e-mail : martha@athena.net.gr 

 
ΠΡΟΣ 

 
κκ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ.  

 

ΘΕΜΑ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
 
         Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία αλλά κυρίως ευκολία και σαφήνεια στα 
πρακτικά αναλήψεων υπηρεσίας εκπαιδευτικών  που μας αποστέλλετε, ( τα πρακτικά 
ορισμένων σχολικών μονάδων δεν αντιστοιχούν ουδόλως στην υπηρεσιακή κατάσταση 
του εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει υπηρεσία) και για  να γίνει ευκολότερη και 
ακριβέστερη η καταγραφή των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών στα υφιστάμενα 
συστήματα υπηρετήσεων του my school σε επίπεδο Διεύθυνσης,  παρακαλούμε 
εφεξής να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα πρότυπα :  
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΜΑ ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. 

 
Σήμερα, [ ημερομηνία ], ημέρα [ όνομα ημέρας]  και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο [ πλήρης 
ονομασία σχολείου]. 

1.Ανδρέας Ανδρεόπουλος,  κλ. ΠΕ01   [υπογραφή] 
2.Βασίλειος Βασιλόπουλος, κλ. ΠΕ04.01 κ.ο.κ. [υπογραφή] 

  
Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 

Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 
 



 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (από Διάθεση ΠΥΣΔΕ). 

 
Σήμερα, [ ημερομηνία] , ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 8.00 π.μ. παρουσιάστηκαν και 
ανέλαβαν υπηρεσία οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν λειτουργικά στο [ 
πλήρης ονομασία σχολείου], όντες στην διάθεση ΠΥΣΔΕ για το σχολικό  έτος       
[ αναγράφεται το σχολικό  έτος], δυνάμει της [……] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας 
που στηρίχθηκε στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας: 

1. Γρηγόρια Γρηγοριάδου, κλ. ΠΕ03 [υπογραφή] 
2.Δήμητρα Δημητριάδου, κλ. ΠΕ04.02 [υπογραφή] 

 Ο Δ/ντής του [όνομα σχολείου] 
 Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 
 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στο [πλήρης 
ονομασία σχολείου] προς λύση της λειτουργικής  υπεραριθμίας τους για το διδακτικό 
έτος [αναγράφεται το διδακτικό έτος], δυνάμει της [….] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. 
Αιτ/νίας που στηρίχθηκε στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας:  

1.Ευθύμιος Ευθυμίου , κλ. ΠΕ05 με οργανική τοποθέτηση στο [πλήρης ονομασία 
σχολείου οργανικής]  [υπογραφή] 
2.Ζήσιμος Ζησιμόπουλος, κλ.ΠΕ07 με οργανική τοποθέτηση στο [πλήρης ονομασία 
σχολείου οργανικής] [υπογραφή] 

 Ο Δ/ντής του [όνομα σχολείου] 
 Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν λειτουργικά στο 
[πλήρης ονομασία σχολείου] δυνάμει της [……] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας που 
στηρίχθηκε στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας: 

1/Ηλιανή Ηλιοπούλου, κλ. ΠΕ04.04 από το [αναγραφή σχολείου  προηγούμενης 
τοποθέτησης], όπου είχε τοποθετηθεί αρχικά [υπογραφή] 
2.Θάλεια Θαλειάδη, κλ. ΠΕ06 από το [αναγραφή σχολείου προηγουμενης 
τοποθέτησης} όπου είχε τοποθετηθεί αρχικά [υπογραφή] 



Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου] οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που 
διατέθηκαν ολικά, δυνάμει της [……] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας που στηρίχθηκε 
στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας. 

1.Ιάκωβος Ιακώβου, κλ.ΠΕ08 από το [αναγραφή σχολείου από το οποίο διατίθεται ] 
από όπου και διατίθεται ολικά. [υπογραφή] 
2.Κων/νος Κωνσταντίνου, κλ. ΠΕ09 από το [ αναγραφή σχολείου από το οποίο 
διατιθεται] από όπου και διατίθεται ολικά. [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ  ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 
 

Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου] οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που 
διατέθηκαν μερικά για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου 
δυνάμει της [……] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας που στηρίχθηκε στην αρ. [……..] 
πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας, ως τη λήξη του διδακτικού έτους [αναγράφεται το 
διδακτικό έτος]  ως εξής :  

1.Λία Λίου, κλ. ΠΕ10 του [ονομασία σχολείου κύριας τοποθέτησης] για […..] ώρες 
και για [……] ημέρες/εβδομάδα. [υπογραφή] 
2.Μαρία Μαριάδη, κλ. ΠΕ11 [ονομασία σχολείου κύριας τοποθέτησης] για […..] 
ώρες και για […..] ημέρες/εβδομάδα. [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ 

ΠΥΣΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], δυνάμει της [……] Απόφασης 



του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας που στηρίχθηκε στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας  οι 
κάτωθι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας για το διδακτικό έτος 
[…….], ως εξής :  

1.Νικόλαος Νικολάου, κλ. ΠΕ12 του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης  [υπογραφή] 
2.Ξάνθος Ξάνθου , κλ. ΠΕ13 του ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ 
 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], για συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού τους ωραρίου, δυνάμει της [……] Απόφασης του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτ/νίας που 
στηρίχθηκε στην αρ. [……..] πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας  οι κάτωθι εκπαιδευτικοί που 
ανήκουν οργανικά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ως εξής :  

1.Παυλίνα Παύλου, κλ. ΠΕ14 του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας, για […….] ώρες και […….] 
ήμέρες/εβδομάδα. [υπογραφή] 
2.Ρόη Ροίδη, κλ. ΠΕ15 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, για [……] ώρες και [……] ημέρες 
/εβδομάδα. [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (ΑΜΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ). 

 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], οι κάτωθι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν οριστικά όντες στην διάθεση ΠΥΣΔΕ, δυνάμει της αρ. 
[……..]Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής: 

1.Σταύρος Σταύρου, κλ. ΠΕ16  [υπογραφή] 
2.Τίμος Τιμοθέου , κλ. ΠΕ17 [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
 



 
 
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΥΣΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 

 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], οι κάτωθι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι έλυσαν την οργανική τους υπεραριθμία, δυνάμει της αρ. [……..]Απόφασης του 
Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής: 

1.Φωτεινή Φωτεινού, κλ. ΠΕ18 που κρίθηκε οργανικά υπεράριθμη στο [ονομασία 
σχολείου που κρίθηκε υπεράριθμη] [υπογραφή] 
2.Χαρά Χαρίτου, κλ. ΠΕ19 που κρίθηκε οργανικά υπεράριθμη στο [ονομασία 
σχολείου που κρίθηκε υπεράριθμη] [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ. 

 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], οι κάτωθι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν οριστικά κατόπιν μετάθεσης δυνάμει της αρ. [……..]Απόφασης 
του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής: 

1.Αγάπη Αγαπίου, κλ.ΠΕ20, που μετατέθηκε από το ΠΥΣΔΕ […….}[υπογραφή] 
2.Βασίλειος Βασιλείου, κλ. ΠΕ02 που μετατέθηκε από το ΠΥΣΔΕ  [……} [υπογραφή] 

Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 
Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 

 
 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ. 
 
Σήμερα, [ημερομηνία], ημέρα [ όνομα ημέρας] και ώρα 08.00 π.μ. παρουσιάστηκαν 
και ανέλαβαν υπηρεσία στο [πλήρης ονομασία σχολείου], οι κάτωθι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν οριστικά κατόπιν μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής 
μετάθεσης, δυνάμει της αρ. [……..] Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & 
Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως εξής 

1.Γεωργία Γεωργίου, κλ. ΠΕ04.04 από το Γ/σιο Κατοχής  



2.Δέσποινα Δεσποινίδου, κλ. ΠΕ12.12 από το Λύκειο Εμπεσού. 
Ο Δ/ντής του [ όνομα σχολείου] 

Σφραγίδα-υπογραφή-ονοματεπώνυμο 
 
 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.  
 
Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο οποίο διασαφηνίζονται οι όροι και οι τρόποι τοποθέτησης 
του μόνιμου προσωπικού.  
 
  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 
 
 

Ιάκωβος Ι. Παλαιολόγος 
 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ τοποθετήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται  οργανικά σε 
ένα σχολείο και πραγματοποιούνται συνήθως κάθε Ιούνιο μετά την διαδικασία των 
μεταθέσεων.  
 
Οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ τοποθετήσεις, αφορούν εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην 
διάθεση ΠΥΣΔΕ και πραγματοποιούνται συνήθως με την έναρξη του σχολικού έτους ή 
κατά την διάρκειά του.  
 
Εκπαιδευτικός με οργανική θέση δεν μπορεί να λάβει τροποποίηση οργανικής 
τοποθέτησης δεδομένου ότι η οργανική του θέση είναι συγκεκριμένη και αλλάζει μόνο 
με τις διαδικασίες των μεταθέσεων και των υπεραριθμιών.  
 
Εκπαιδευτικός στην διάθεση ΠΥΣΔΕ μπορεί να λάβει ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
αλλά όχι απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ - δεδομένου ότι δεν κατέχει οργανική 
θέση. (Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον 
υπάρχουν διαφορετικές περιοχές μετάθεσης εντός του ΠΥΣΔΕ – κάτι που δεν ισχύει 
πλέον για την Αιτωλοακαρνανία). 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : 
 

 Α. Λόγω οργανικής υπεραριθμίας, εφόσον κριθεί οργανικά υπεράριθμος τον Ιούνιο: 
 
 Τοποθετείται κατά προτεραιότητα μετά από αίτησή του, σε άλλη οργανική στην 

ίδια ή την όμορη ομάδα σχολείων, συγκρινόμενος μόνο με άλλους οργανικά 
υπεράριθμους της ειδικότητάς του, της ίδιας ή της όμορης ομάδας σχολείων. 

 Τοποθετείται μετά από αίτησή του και βάσει μορίων , σε άλλη οργανική άλλης 
ομάδας σχολείων, συγκρινόμενος με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν 
οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης. 

 
Β. Λόγω βελτίωσης θέσης  χωρίς να έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος:  
 
 σε άλλη οργανική εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης ( βελτίωση θέσης), μετά  

από αίτησή του και βάσει των μορίων μετάθεσης και αφού έχει  υπηρετήσει την 
οργανική του θέση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : 
 

Α. Λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας :  
 
 εφόσον κριθεί λειτουργικά υπεράριθμος τον Σεπτέμβριο  μετακινείται με ολική 

διάθεση κατά προτεραιότητα  στην ίδια ή την όμορη ομάδα σχολείων 
συγκρινόμενος μόνο με άλλους λειτουργικά υπεράριθμους της ειδικότητάς του, 
της ίδιας ή της όμορης ομάδας.  

 εφόσον κριθεί λειτουργικά υπεράριθμος τον Σεπτέμβριο μετακινείται με ολική 
διάθεση σε σχολεία άλλης ομάδας  σχολείων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, 
συγκρινόμενος βάσει μορίων μετάθεσης με τους εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

 
Β. με απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 
 
 με απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ , κατόπιν αιτήσεώς του, σε λειτουργικά κενά που 

έχουν απομείνει μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην 
διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ : 
         Αφορούν εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ και 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ ή αιτούνται 
απόσπασης εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ και πραγματοποιούνται συνήθως με την έναρξη του 
σχολικού έτους ή κατά την διάρκειά του. Πρώτα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που 
βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΔΕ ή ζητούν απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ.  

 
 
        Οι ρυθμίσεις της υπεραριθμίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικού τύπου 
σχολεία ( πχ. Μουσικά, Καλλιτεχνικά κτλ) ορίζεται  ειδικά, με απόφαση του ΚΥΣΔΕ, 
βάσει των διατάξεων του αρ. 12 περ.12 του ΠΔ100/97. 
 
         Τέλος, σημειώνεται ότι οι οργανικές τοποθετήσεις γίνονται με Απόφαση 
Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. ενώ οι λειτουργικές τοποθετήσεις και διαθέσεις 
(μερικές και ολικές)  γίνονται με Απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από 
πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  
 


