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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 2020» 

Σ Χ Ε Τ. :   1. Η με αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιος του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Οδηγίες για τη 

                      διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις»  

                2. Η με αριθμ. 63971/Ε2/23-04-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Οδηγίες για την 

                    ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας 

                    Εκπαίδευσης»   

                3. Η με αριθμ. 25894/Ε2/21-02-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Διευκρινήσεις  

                     σχετικά με το ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α΄)»   

 

  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των 

μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σχολικού έτους 2020-2021, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίας στις 12-05-2020 θα συνεδριάσει για την εξέταση των ενστάσεων ως προς τον πίνακα των 

βελτιώσεων και των οριστικών τοποθετήσεων μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων έτους 2020 

καθώς και για την εξαγωγή κενών και πλεονασμάτων. 

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας, 

ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα των οργανικών τοποθετήσεων,  ως εξής:  



Ημερομηνία Θέμα 

Συνεδριάσεις 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
και ενέργειες  

της 
Διοίκησης 

Ενέργειες από 
εκπαιδευτικούς 

& Διευθυντές 
Σχολικών 
Μονάδων 

12-05-2020  
έως και  

19-05-2020  

Υποβολή αίτησης - δήλωσης  κρίσης 
υπεραριθμίας από εκπαιδευτικούς 

 Χ 

20-05-2020 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων 
(Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 3β όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 

269/2000) 

Χ  

20-05-2019  
έως και  

29-05-2020 (ώρα 
12:00 μ.μ.)  

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

ονομαστικό χαρακτηρισμό των 
Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 Χ 

20-05-2020  
έως και  

29-05-2020 (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 

01-06-2020 

Τοποθέτηση Υπεραρίθμων (Π.Δ. 50/1996, 
άρθρο 14, παρ. 5) – Αναμόρφωση Πίνακα 

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

τοποθετήσεις των υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών 

Χ  

01-06-2020  
έως και  

10-06-2020 

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

τοποθέτηση των Υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 Χ 

01-06-2020  
έως και  

10-06-2020 

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 

12-06-2020 

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές 
οργανικές θέσεις 

2. 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 

Χ  



Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.  
3. Πρόταση στον Περιφερειακό Δ/ντή Π. & 
Δ. Εκπ/σης για τοποθέτηση υπεραρίθμων 

εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε νέες οργανικές 
θέσεις 

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

12-06-2020  
έως και  

18-06-2020  

Υποβολή Συμπληρωματικών Αιτήσεων  
τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά 

κενά  (Π.Δ. 100/1997, άρθρο 13,) 
 Χ 

18-06-2020 

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά 

2.Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που ζήτησαν 
αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ 

Χ  

18-06-2020  
έως και  

22-06-2020 

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 

23-06-2020 

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  

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

12-06-2020  
έως και  

18-06-2020 

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

οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. 
σε κενές οργανικές θέσεις (βελτίωση θέσης, 

διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από μετάθεση, από 
μετάταξη) 

 Χ 

 
 

19-06-2020 

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 οργανικές τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 
 

Χ 

 



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

Δ.Ε. σε νέες οργανικές θέσεις 

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

Δ.Ε. μετά από αμοιβαία μετάθεση 

 
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.    

Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, κατά το στάδιο τοποθέτησης σε 

εναπομείναντα οργανικά κενά (Οριστικές Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις – Βελτιώσεις –– 

Αποσπασμένοι στο εξωτερικό), να δηλώνουν και σχολεία πέρα από αυτά που τους έχουν 

κοινοποιηθεί, διότι είναι προφανές πως κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης θα προκύψουν νέα 

κενά σε σχολεία τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν εξ αρχής.  

Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 

50/1996, οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησης τους 

τοποθετούνται, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως, δεν 

νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας 

ειδικότητας στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  

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 αιτήσεων – δηλώσεων καθώς και τυχόν ενστάσεων των εκπαιδευτικών θα γίνεται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ait.sch.gr) ή με  fax (2631050022), αφού λόγω των εκτάκτων συνθηκών 

που επικρατούν στην χώρα μας δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία τους στα Γραφεία της Διεύθυνσής μας.  

Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα της διεύθυνσής μας.   

  
Ο Πρόεδρος  

του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

                                                                       
Χρήστος Κ. Καζαντζής 

                                               ΠΕ83, Μ.Εd. 


