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Θ Ε Μ Α :  « Α να κο ί ν ωσ η  Π ι ν ά κ ω ν  χα ρ ακ τ ηρ ι σμο ύ  ο νο μ α στ ικ ά  τ ω ν  Ο ρ γ α ν ικ ά  Υ πε ρ άρ ι θμω ν 

Ε κ πα ι δ ευ τ ικ ώ ν  Γε ν ι κή ς  Π α ι δ ε ία ς  κ α ι  Ε ι δ ι κ ή ς  Αγ ω γ ής  κ α ι  Εκπ α ί δ ευ σ ης  τ η ς  

Δ ι ε ύθ υ νσ η ς  Δ ευτ ερ ο β ά θμ ι α ς  Εκ π α ίδ ευ σ ης  Π . Ε .  Κο ζ ά ν η ς  –  Χρ ο νο δ ιά γ ρ αμ μ α 

Τ ο πο θ ετ ή σε ω ν σ ε  Οργ α ν ι κ ή  θ έσ η  2 022» .  

Σ Χ ΕΤ . :   

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνει, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9ης/17 

– 05 – 2022 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης: 

 τους Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 

και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και 

 τους Αναμορφωμένους Πίνακες Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

για την έναρξη των διαδικασιών τοποθέτησης των Οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές 

οργανικές θέσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα των οργανικών τοποθετήσεων περιόδου Μαΐου 

– Ιουνίου 2022, ως εξής: 

Ημερομηνία Θέμα 
Συνεδρίαση 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Ενέργεια από εκπαιδευτικούς  

Τρίτη 17 Μαΐου 
2022 

Χαρακτηρισμός ονομαστικά Οργανικά 
Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 

14, παρ. 3β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Χ  

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
------------ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 
 
 
 
Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη, 17/05/2021 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.10.7/3.379 
 
ΠΡΟΣ:   
Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 
Κοζάνης 
(Δια μέσου Διευθύνσεων Σχολικών 
Μονάδων) 
 
ΚΟΙΝ.:  

Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης 

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27 (Διοικητήριο) 
Τ.Κ. : 501 31  Κοζάνη 
Τηλέφωνο : 24613 51252 
Πληροφορίες 
Ηλεκτ. Διεύθυνση 
Ιστότοπος                 

: 
: 
: 

Τσέπουρας Αλέξιος  
pysde@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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Ημερομηνία Θέμα 
Συνεδρίαση 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Ενέργεια από εκπαιδευτικούς  

Τρίτη 17  Μαΐου 
2022 έως Πέμπτη 
19 Μαΐου 2022 

Υποβολή αιτήσεων θεραπείας  ως προς τον 
χαρακτηρισμό ονομαστικά Οργανικά Υπεράριθμων 

Εκπαιδευτικών. 
 

Χ 
(e-mail στο 

pysde@dide.koz.sch.gr) 

Τρίτη 17  Μαΐου 
2022 έως Πέμπτη 
26 Μαΐου 2022 

Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης από Οργανικά 
Υπεράριθμους Εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένες 

σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά 
κενά (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 4). 

 
Χ (e-mail στο 

pysde@dide.koz.sch.gr) 

Παρασκευή 27 
Μαΐου 2022 

1. Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας. 
2. Τοποθέτηση Οργανικά Υπεράριθμων 

Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 6, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 
12, του Π.Δ. 100/1997). 

3. Αναμόρφωση Πίνακα των Κενών Οργανικών 
θέσεων και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας, 
κατά το μέρος που αυτές τροποποιούνται από τις 
τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών – 
Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Πίνακα (Π.Δ. 
50/1996, άρθρο 15, παρ. 6). 

4. Αναμόρφωση Πίνακα των Κενών Οργανικών 
θέσεων και Πλεονασμάτων σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 

Χ  

Παρασκευή 27 
Μαΐου 2022 έως 

Κυριακή 05 
Ιουνίου 2022 

1. Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά της Γενικής 
Παιδείας για: α. Οριστική Τοποθέτηση από: • 
Διορισμό, • Μετάθεση, • Διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. κ’ β. 
Βελτίωση θέσης) (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 15, παρ. 
7). 

2. Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης σε Κενές 
Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). 

 

Γενικής Παιδείας κ’ Ειδικής 
Αγωγής 

Χ  
(https://teachers.minedu. 

gov.gr/) 

Τρίτη 07 Ιουνίου 
2022 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών, ύστερα από: α. 
Βελτίωση θέσης, ή β. Οριστική Τοποθέτηση σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά. (Π.Δ. 50/1996, 

άρθρο 15, παρ. 8 έως 14) 

Χ  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη δήλωση των προτιμήσεών τους, καλούνται να ενεργήσουν εγκαίρως, ώστε 

αφενός να υπάρχει χρονικό περιθώριο για τυχόν διορθώσεις λαθών και αφετέρου να τηρηθεί αυστηρά το 

χρονοδιάγραμμα που καταρτίστηκε. 

2. Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης Θεραπείας, παρακαλούμε αυτή να υποβάλλεται άμεσα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση pysde@dide.koz.sch.gr, της Γραμματείας του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης (Γραφείο 31) και οπωσδήποτε εντός των 

προκαθορισμένων χρονικών περιθωρίων του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος. 

3. Στην προτελευταία παράγραφο της σελ. 2, της με Α.Π. 84582/Δ2/20 – 06 – 2013 Εγκυκλίου του Τμήματος 

Γ’, της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. 

mailto:pysde@dide.koz.sch.gr
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κ’ Δ.Ε., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, με θέμα 

«Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας 

εκπαίδευσης», αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «… 

Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας 

αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (περ. β), παρ. 6, του 

άρθρο 14, του Π.Δ. 50/96 – Τροπ. άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97). 

…». 

4. Η Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης (για Οριστική Τοποθέτηση – Τοποθέτηση ύστερα από Διορισμό – 

Τοποθέτηση ύστερα από Μετάθεση – Βελτίωση θέσης), σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Γενικής 

Παιδείας θα γίνει μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στον ιστότοπο 

https://teachers.minedu.gov.gr/.  

5. Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, κατά το στάδιο τοποθέτησης σε εναπομείναντα 

οργανικά κενά (Οριστική Τοποθέτηση – Τοποθέτηση ύστερα από Διορισμό – Τοποθέτηση από Μετάθεση 

– Βελτίωση θέσης –– Αποσπασμένοι στο εξωτερικό), να δηλώνουν και σχολεία πέρα από αυτά που τους 

έχουν κοινοποιηθεί, έως είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες, διότι είναι προφανές πως κατά τη διαδικασία 

βελτίωσης θέσης, θα προκύψουν νέα κενά σε σχολεία, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εξ 

αρχής. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12, του άρθρου 15, του Π.Δ. 50/1996, οι εκπαιδευτικοί που δεν 

τοποθετήθηκαν 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 να είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Σελ. 3, της με Α.Π. 

137644/Ε1/03 – 09 – 2015 Εγκυκλίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία 

τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις» ). 

7. Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται ο Πίνακας Αιτήσεων βελτίωσης θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης, τον 

οποίο μπορούν να συμβουλευτούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. 

8. Στις διατάξεις του άρθρου 48 «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», του Ν. 4692/12 – 06 – 2020 

(Φ.Ε.Κ. 111 τ. Α’/12 – 06 – 2020) ορίζονται τα εξής: 

«Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), μετά από́ την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: 

«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη 

όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας 

περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί́ δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 

κατατάσσονται σε σειρά́ με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν 

κενά́, κατατάσσονται σε σειρά́ με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού́, 

τοποθετούνται υποχρεωτικά́ οι εκπαιδευτικοί́ που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις 

https://teachers.minedu.gov.gr/
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για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από ́

μετάθεση, διορισμό́ ή απόσπαση.  

...». 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους και 

επιπλέον οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο http://dide.koz.sch.gr/ 

της Διεύθυνσής μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Φ. 10.7 
2. Φ.ΠΥΣΔΕ 9η/2022 
Επισύναψη: 
1. Πίνακες χαρακτηρισμού ονομαστικά των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
2. Αίτηση Τοποθέτησης σε Οργανική Θέση από Υπεραριθμία 
3. Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
4. Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Παπαδοπούλου Δέσποινα 
Φιλόλογος 

 

http://dide.koz.sch.gr/
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