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ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικούς  Δ.Ε. αρμοδιότητάς μας 

(Δια μέσου των Διευθύνσεων των Σχολικών 

μονάδων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας  

 

 
Θ Ε Μ Α: «Χρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2022» 

Σ Χ Ε Τ.:  Το με αρ. 50/1996 Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα: «Μεταθέσεις και  
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης»  

                   

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικό και μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων των 
εκπαιδευτικών Δ.Ε. από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχολικού έτους 2021-2022, ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα, που 
αφορά στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής 
(εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ και ΕΒΠ), ως εξής: 

 
 

Ημερομηνία Θέμα 

Συνεδριάσεις 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
και ενέργειες  

της 
Διοίκησης 

Ενέργειες από 
εκπαιδευτικούς 

& Διευθυντές 
Σχολικών 
Μονάδων 

05-05-2022 

 

Αποστολή Πίνακα Α’, Εκπαιδευτικών 
οργανικά ανηκόντων και Τμημάτων από την 

ΔΔΕ  για έλεγχο από τους Διευθυντές των 
Σχολικών Μονάδων και ηλεκτρονική 

αποστολή του Πίνακα Α έως  10-5-2021 

 
Χ  

(Διευθυντές 
Σχολικών 

Μονάδων) 

11-05-2022 
Προσδιορισμός οργανικών κενών και 

πλεονασμάτων  Χ  
12-05-2022  

έως και  
16-05-2022  

Υποβολή αίτησης - δήλωσης  κρίσης 
υπεραριθμίας από εκπαιδευτικούς 

 Χ 
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18-05-2022 
Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων 

(Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 3β) Χ  

19-05-2022 

έως και  
22-05-2022  

 

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν τον 

ονομαστικό χαρακτηρισμό των 
Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 Χ 

23-05-2022  
 

Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών που 
μπορεί να υποβληθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που 
αφορούν τον ονομαστικό χαρακτηρισμό 

των Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

Χ  

23-05-2022  
έως και  

31-05-2022  
(ώρα 12:00 μ.μ.)  

Υποβολή Δήλωσης Τοποθέτησης 
Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις 
οποίες υφίστανται οργανικά κενά (Π.Δ. 

50/1996, άρθρο 14, παρ. 4) 

 Χ 

01-06-2022 

Τοποθέτηση Υπεραρίθμων (Π.Δ. 50/1996, 
άρθρο 14, παρ. 6 ) – Αναμόρφωση Πίνακα 

των κενών οργανικών θέσεων κατά το 
μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις 

τοποθετήσεις των υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών 

Χ  

01-06-2022  
έως και  

03-06-2022         
(ώρα 12:00 π.μ.) 

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την 

τοποθέτηση των Υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 Χ 

03-06-2022          

Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών που 
μπορεί να υποβληθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που 

αφορούν την τοποθέτηση των 
Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

Χ  

 06-06-2022  
έως και  

13-06-2022 

Υποβολή αίτησης - δήλωσης τοποθέτησης 
εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις 
(βελτίωση θέσης, διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από 
μετάθεση, από μετάταξη) -  (Π.Δ. 50/1996, 

άρθρο 15) 

 Χ 

14-06-2022 
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές 

οργανικές θέσεις. Χ  

14-06-2022  
έως και  

       16-06-2022 

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την 

τοποθέτηση των  εκπαιδευτικών (βελτίωση 
θέσης, διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από μετάθεση, 

από μετάταξη).  

 Χ 
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17-06-2022 

Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών που 
μπορεί να υποβληθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που 

αφορούν την τοποθέτηση των  
εκπαιδευτικών (βελτίωση θέσης, διάθεση 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από μετάθεση, από μετάταξη). 

Χ  

Σε περίπτωση που υπάρξουν εναπομείναντα οργανικά κενά  
(θα ισχύσουν τα παρακάτω)  

17-06-2022  
έως και  

20-06-2022  

Υποβολή Συμπληρωματικών Αιτήσεων  
τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά 

κενά  (Π.Δ. 100/1997, άρθρο 13,) 
 Χ 

21-06-2022 

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά 

2.Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που ζήτησαν 
αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ 

Χ  

21-06-2022  
έως και  

22-06-2022 
(ώρα 12:00 π.μ.) 

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την 

οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. 
σε κενές οργανικές θέσεις, μετά την 

υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων 
τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά 

κενά   

 Χ 

22-06-2022 

1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών που 
μπορεί να υποβληθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που 

αφορούν τις συμπληρωματικές οργανικές 
τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Πρόταση στον Περιφερειακό Δ/ντή Π. & 
Δ. Εκπ/σης για τοποθέτηση εκπαιδευτικών 

Δ.Ε. σε νέες οργανικές θέσεις 

Χ  

Οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση των προτιμήσεών τους, καλούνται να ενεργήσουν 
εγκαίρως ώστε, αφενός να υπάρχουν περιθώρια για τυχόν διορθώσεις λαθών και αφετέρου να 
τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που καταρτίστηκε.    

Επίσης,  
α) η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δια 
μέσου των Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολικών μονάδων, και  
β) η αποστολή των δηλώσεων για τοποθέτηση καθώς και τυχόν αιτήσεων για διόρθωση λαθών και 
παραλείψεων  θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ait.sch.gr).  

Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν καθημερινά και τις ανακοινώσεις 
στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.   

Ο Πρόεδρος  
του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας  

      
                                                           

Αθανάσιος Φ. Σαρδέλης 

                                               ΠΕ02 - Μ.Εd. 


