
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ                                                                                 Φλώρινα 11 Απριλίου 2010
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
http://iarvanitis.blogspot.com/
E-mail: iarvanit@sch.gr

τηλ. κιν. 6974149379 Προς όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς

ΤΤΤιιι πππρρρέέέπππεεειιι νννααα γγγνννωωωρρρίίίζζζοοουυυννν οοοιιι εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί γγγιιιααα τττιιιςςς μμμεεεττταααθθθέέέσσσεεειιιςςς σσσεεε σσσχχχοοολλλεεείίίααα τττηηηςςς
ίίίδδδιιιαααςςς πππεεερρριιιοοοχχχήήήςςς

ΑΑΑγγγαααπππηηητττοοοίίί σσσυυυνννάάάδδδεεελλλφφφοοοιιι,,, ΧΧΧρρριιισσστττόόόςςς ΑΑΑνννέέέσσστττηηη ,,, χχχρρρόόόνννιιιααα ππποοολλλλλλάάά κκκαααιιι κκκαααλλλήήή δδδύύύννναααµµµηηη ...
Μετά τον προσδιορισµό  των κενών οργανικών θέσεων, τις τοποθετήσεις των υπεραρίθµων

εκπαιδευτικών (αν υπάρχουν) και την αναµόρφωση του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων
κατά το µέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθµων, το Περιφερειακά
Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) µε ανακοίνωσή τους, καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που
υπέβαλαν αίτηση για µετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που
µετατέθηκαν από άλλες περιοχές, 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. (Π.Δ. 50/96 άρθρο15 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ.100/96 άρθ.13)

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια συνεδριάζουν το αργότερο µέχρι τέλος Απριλίου και
αποφασίζουν για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών µε την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθ. 13 Π.Δ.50/96.
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.
Οι αιτήσεις για µετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών συνεξετάζονται

µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96, σύµφωνα µε τα οποία έγινε η
µοριοδότηση των µονάδων µετάθεσης - τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού κατά κριτήριο και στο
σύνολό τους και είναι τα παρακάτω:

α) η συνολική υπηρεσία,  β) οι οικογενειακοί λόγοι, γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες
των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν, δ) η συνυπηρέτηση, ε) η εντοπιότητα.

Μετά τη εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια
ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραµένουν κενές.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να
τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίµησής τους, µπορούν, αν το επιθυµούν, να υποβάλουν
συµπληρωµατική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ύστερα από σύγκριση µεταξύ τους.

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  του
Π.Δ. 50/96 σε σχολεία της συγκεκριµένης περιοχής.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίµησης για συγκεκριµένα
σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις λιγότερες µονάδες µετάθεσης. Τα σχολεία στα
οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις περισσότερες µονάδες συνθηκών
διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες µονάδες µετάθεσης στα
σχολεία µε τις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Συνηµµένα σας στέλνω τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων µετά τις γενικές µεταθέσεις.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση είµαι πάντα στη διάθεσή σας και για περισσότερα
µπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο µου στη διεύθυνση, http://iarvanitis.blogspot.com/
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