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Ενημέρωση για μεταθέσεις (βελτιώσεις) - οριστικές τοποθετήσεις
Συνάδελφισσα, συνάδελφε
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία των μεταθέσεων (βελτίωση
εντός της Περιοχής Μετάθεσης) και οριστικών τοποθετήσεων (Α’, Β’, Γ’ φάσεις), σημειώνουμε τα
παρακάτω:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδοχικές φάσεις (Α’, Β’, Γ’) αφορούν στη διαδικασία των οριστικών
τοποθετήσεων και μόνο (όχι στη διαδικασία των μεταθέσεων - βελτιώσεων).
1. Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 3/6 από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ο προσωρινός πίνακας
μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων επί του οποίου μπορούν να υποβληθούν από τους
υποψήφιους ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας, για λάθη ή παραλείψεις, μέχρι τη Δευτέρα 6/6 και
ώρα 11.00
2. Ακολούθως, θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ και, αφού εξετάσει τυχόν ενστάσεις που έχουν
υποβληθεί, θα οριστικοποιήσει τον πίνακα μεταθέσεων και τοποθετήσεων (Α’ φάση).
3. Μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων - τοποθετήσεων οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν
δήλωση για οριστική τοποθέτηση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολεία της
προτίμησής τους μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν δήλωση για τα εναπομείναντα
κενά μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει το ΠΥΣΠΕ. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από
σύγκριση μεταξύ τους (Β’ φάση).
4. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους, τοποθετούνται προς
το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις (Γ’ φάση).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση αυτή (Γ’ φάση), οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες
μονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται με βάση τις περισσότερες
Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.). Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες
τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών
διαβίωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται (βελτίωση εντός της Περιοχής Μετάθεσης) ή που
τοποθετούνται οριστικά, λόγω μετάθεσης από άλλη Περιοχή ή άλλη αιτία, υποχρεούνται
στην υπηρέτηση της οργανικής θέσης για να έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης μετάθεσης
εντός Περιοχής. Η υποχρέωση αυτή ΔΕΝ υφίσταται, αν αιτηθούν μετάθεση εκτός Περιοχής,
αρκεί η υπηρέτηση στην οικεία Περιοχή Μετάθεσης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που ήταν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ ένα και πλέον έτη και λαμβάνουν
οριστική τοποθέτηση, ΔΕΝ υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην οργανική θέση που
τοποθετούνται.
3. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν το δεύτερο έτος στην Περιοχή Διορισμού τους, ΔΕΝ
υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην οργανική θέση που τοποθετούνται, αρκεί η υπηρέτηση για
δύο έτη στην Περιοχή Διορισμού τους για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης.
Δευτέρα 6/6/2022

