
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΥΣΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 

1. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-05-2021 (ΠΡΑΞΗ 7) 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για σύνταξη και ανακοίνωση πινάκων οργανικών 
κενών και υπεραριθμιών μετά τις μεταθέσεις 2021. 

 

2. Πρόσκληση των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που 
ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να 
δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν να 
κριθούν ως υπεράριθμοι. 

 

3. ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2021 (ΠΡΑΞΗ 8) 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για το χαρακτηρισμό των ονομαστικά 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα. 

 Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 
χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
αριθμό μονάδων μετάθεσης. 

 Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 
χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά 
τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή 
τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των 
εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι 
τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης 
υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το 
μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (της τρέχουσας σχολικής χρονιάς). 

 Εξαιρούνται όσοι εκπ/κοί ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης 
(συμπεριλαμβανομένων των πολύτεκνων). Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην 
περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι και δεν μπορούν να 
επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των 
λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους 
σε οργανική θέση. 
 

4. Πρόσκληση των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι να 
υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, 
στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ημερών. 



 

5. ΠΕΜΠΤΗ 27-05-2021 (ΠΡΑΞΗ 9) 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και 

αναμόρφωση - ανακοίνωση των πινάκων οργανικών κενών όπως 

τροποποιούνται από την τοποθέτηση των υπεράριθμων. 

 Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν 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 προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας 
ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας 
σχολείων. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο 
όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο 
όπου υπηρετούσαν. 

 Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατόν ή δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν 

σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία τοποθετούνται ύστερα από 

δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης 

συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή 

τοποθέτηση.  

 Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το 
χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά 
την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν 
απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η 
μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις 

παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως 

υπεράριθμοι (δε χάνουν την οργανική τους θέση).  

 

6. Πρόσκληση των εκπ/κών που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες 
(συμπεριλαμβανομένων των πολύτεκνων), βρίσκονται στη Διάθεση 
ΠΥΣΔΕ, μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, ζητούν μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ 
(βελτίωση) ή ως υπεράριθμοι δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν, να 
υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να 
αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να 
μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να 
αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες 
ανεξαρτήτως οργανικού κενού που σημειώνεται στους πίνακες. 

 

 



7. ΤΕΤΑΡΤΗ 02-06-2021 (ΠΡΑΞΗ 10) 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για μετάθεση και τοποθέτηση των εκπ/κών με την 
εξής σειρά: α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών 
κατηγοριών, β) μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπ/κών 
και ανακοίνωση των θέσεων που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. 

 

8. Πρόσκληση των εκπ/κών που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν 
σε σχολείο της προτίμησής τους κατά την παραπάνω διαδικασία να 
υποβάλουν, αν το επιθυμούν, συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση 
στις υπόλοιπες θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες. 

 

9. ΔΕΥΤΕΡΑ 07-06-2021 (ΠΡΑΞΗ 11) 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση των παραπάνω εκπ/κών. Αν  
παραμένουν κενές θέσεις τοποθετούνται σε αυτές οι εκπαιδευτικοί που 
δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους προς το συμφέρον 
της υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση 
του ΠΥΣΔΕ. 

 

10. Περατώνεται η διαδικασία των τοποθετήσεων και αναμένεται η 
έκδοση της απόφασης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Μετά την έκδοση αυτής της 
απόφασης οι εκπ/κοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική 
θέση στις 30-06-2021. Όσοι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 
αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν λάθη ή παραλείψεις επανεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση 
συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση αλλά αίτηση 
επανεξέτασης και υποβάλλεται αμέσως μετά την ανακοίνωση της σχετικής 
απόφασης του ΠΥΣΔΕ για να μπορέσει να την επανεξετάσει το συμβούλιο στην 
επόμενη συνεδρίαση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να 
απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ. 
Πληροφορίες: Χριστίνα Πανοπούλου 
Τηλέφωνο: 2231352811 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pysdefth@sch.gr    


