Σέρρες, 1 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5472
ΠΡΟΣ:
1. Δ/ντές Γυμνασίων
Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών.
2. Δ/ντές Γενικών Λυκείων
Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών.
3. Δ/ντές ΕΠΑ.Λ.– ΕΚ
Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών.
ΚΟΙΝ.:
1. 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας.
2. Υπεύθυνη Σχολικών
Δραστηριοτήτων Σερρών.
3. ΚΕΣΥ Σερρών.
4. ΕΚΦΕ Σερρών.
5. Ιστοσελίδα Δ.Δ.Ε. Σερρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Κερασούντος 2
Τ.Κ. 62123, Σέρρες
Πληροφορίες : Κεσούλη Αναστασία
Τηλέφωνο
: 2321047541
FAX
: 2321047531
E-MAIL
: mail@dide.ser.sch.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών
Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Σερρών με την αριθμ. 19/01-06-2020 πράξη του έκανε
τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά και προσδιόρισε τα οργανικά κενά για τις τοποθετήσεις
των μετατιθέμενων στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, όσων έχουν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση θέσης, αυτών που
βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σερρών και έχουν υποβάλλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης και
όσων βρίσκονται στον πίνακα υπεραρίθμων, ακόμα κι αν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας
να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης από την Δευτέρα 01-06-2020 μέχρι και την Πέμπτη 11-06-2020
(ώρα 10.00 π.μ.). Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Σερρών και μετά την οριστικοποίησή τους εκτυπώνονται και
μπορούν να υποβάλλονται ενυπόγραφες:
στον χώρο εισόδου των γραφείων της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται εκεί

1.

2. στο

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

της

Δ.Δ.Ε.

Σερρών

mail@dide.ser.sch.gr

(αφού

την

σκανάρουν/φωτογραφίσουν)

Μόνο οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους με
έντυπη

αίτηση

επισυνάπτοντας

πιστοποιητικό

οικογενειακής

κατάστασης,

εντοπιότητας

και

συνυπηρέτησης (εάν απαιτείται) και μπορούν να την αποσταλούν ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr). Σε
κάθε περίπτωση αποστολής της αίτησης, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν τηλεφωνικά
με τη Διεύθυνσή μας για να επαληθεύουν την παραλαβή της.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να επισημάνουν
τυχόν λάθη ή παραλείψεις ως προς την τοποθέτηση των υπεράριθμων, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email στο mail@dide.ser.sch.gr
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του
κορωνοϊού οι εκπαιδευτικοί/ενδιαφερόμενοι δεν προσέρχονται στον χώρο της υπηρεσίας, αλλά πρώτα
έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία.
Στη δήλωση προτίμησης και εφόσον υπάρχει έστω ένα (1) οργανικό κενό, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν όχι μόνο τα σχολεία που παρουσιάζουν κενά, αλλά και επιπλέον σχολεία της
Δ.Δ.Ε. Σερρών, διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και άλλα κενά με τις μετακινήσεις των
εκπαιδευτικών από τις βελτιώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στη φάση αυτή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία,
και προτάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το
Π.Δ.100/97 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 55 του ν. 4653/2020.

Σχετικά με τα κενά κλάδου ΠΕ04 σας ενημερώνουμε ότι:
Από 18 Μαΐου 2020 έως και 1η Ιουνίου 2020 ανακοινώθηκαν τα οργανικά κενά ομαδικά στον
κλάδο ΠΕ04. Από 1η Ιουνίου 2020 έως και 11 Ιουνίου 2020 τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα
ανακοινωθούν ανά ειδικότητα με βασική προϋπόθεση ότι οι αναγκαίες ώρες ανά ειδικότητα είναι
δώδεκα. Από 11 Ιουνίου 2020 έως και 17 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθούν τα οργανικά κενά στον κλάδο
ΠΕ04 ανά ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ04 σε σχολικές μονάδες όπου το αναγκαίο ωράριο είναι μικρότερο
των δώδεκα ωρών ανά ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το αλγεβρικό άθροισμα των αναγκαίων
ωρών είναι περισσότερο των δώδεκα. Το δε κενό θα ανακοινωθεί στην ειδικότητα με τις περισσότερες
ώρες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
κ.α.α.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
Συνημμένα:
1. Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών
2. Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης τοποθέτησης μέσω του συστήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Σερρών
3. Έντυπο για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών από μετάθεση από άλλο ΠΥΣΔΕ

