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ΘΕΜΑ:  Έναρξη συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ με θέμα υπηρεσιακές μεταβολές 
εκπαιδευτικών 

 

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ακολουθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές εντός 

του ΠΥΣΔΕ Σερρών. Παραθέτουμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων 

του ΠΥΣΔΕ Σερρών για την έναρξη και την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών: 

 

 Δευτέρα  19-04-2021. 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέμα:  

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών ανά  κλάδο και ανά 

σχολική μονάδα. 

II. Αποστολή πίνακα με οργανικά κενά και υπεραριθμίες στις σχολικές μονάδες 

και ανάρτησή του  προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα. 

 Από Δευτέρα 19-04-2021 έως και Πέμπτη 22-04-2021 (ώρα 09:00 π.μ.). 

I. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Σερρών θα είναι 

προσβάσιμες από τους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλουν δήλωση για το εάν 

επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. 

II. Υποβολή αιτήσεων θεραπείας επί του ανακοινωθέντα πίνακα για τυχόν λάθη 

και παραλείψεις. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----------------------------------------- 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 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  :   Αποστολίδου Α. 
Τηλέφωνα        :   2321047530 

                               2321047541 

                               2321047555 

E-MAIL              :   mail@dide.ser.sch.gr 

   Σέρρες, 15 Απριλίου 2021 

   Αριθ. Πρωτ. Φ.11.2/2720 

 

 

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. 
4. Ιστοσελίδα Δ.Δ.Ε. Σερρών. 
5. Εκπαιδευτικούς ΠΥΣΔΕ Σερρών (μέσω των 

σχολικών μονάδων). 

  



 2 

 Πέμπτη 22-04-2021 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέματα:  

a. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί του ανακοινωθέντα πίνακα. 

b. Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και 

ανά σχολική μονάδα. 

c. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις (εντός ΠΥΣΔΕ 

Σερρών) 

II. Δημοσιοποίηση του πίνακα των ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ανά 

κλάδο και ανά σχολική μονάδα με αποστολή αυτού στις σχολικές μονάδες και 

ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Σερρών. 

Από Πέμπτη 22-04-2021 μέχρι και Τρίτη 27-04-2021 (ώρα 09:00 π.μ.).   

Υποβολή αιτήσεων θεραπείας επί του ανακοινωθέντα πίνακα των ονομαστικά 

υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ανά σχολική μονάδα. 

 

Από Πέμπτη 22-04-2021 μέχρι και Τρίτη 11-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.).  οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Σερρών θα είναι 

προσβάσιμες από τους εκπαιδευτικούς που έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά 

υπεράριθμοι και επιθυμούν να αρθεί η υπεραριθμία τους ούτως ώστε να υποβάλουν 

δήλωση ρύθμισης της υπεραριθμίας τους στα ανακοινωθέντα οργανικά κενά, 

σχολικών μονάδων που ανήκουν: 

 είτε στην ίδια ομάδα σχολείων  

 είτε σε όμορη ομάδα σχολείων  

με τη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης. 

 

 Τρίτη 11-05-2021: 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέματα:  

a. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί του δημοσιευθέντα πίνακα 

των ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ανά σχολική 

μονάδα. 

b. Άρση υπεραριθμιών – Ρύθμιση υπεραριθμιών. 

c. Αναμόρφωση πίνακα οργανικών κενών θέσεων. 

II. Αποστολή  στις σχολικές μονάδες και ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της 



 3 

ΔΔΕ Σερρών: 

a. του πίνακα με τις ρυθμίσεις των υπεραριθμιών και  

b. του αναμορφωμένου πίνακα οργανικών κενών ανά κλάδο-ειδικότητα και ανά 

σχολική μονάδα. 

 

Από Τρίτη 11-05-2021έως και Παρασκευή 14-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) 

Υποβολή αιτήσεων θεραπείας επί του ανακοινωθέντα: 

1. πίνακα ρυθμίσεων υπεραριθμιών και  

2. αναμορφωμένου πίνακα οργανικών κενών ανά κλάδο-ειδικότητα και ανά 

σχολική μονάδα. 

 

Από Τρίτη 11-05-2021 μέχρι και Παρασκευή14-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) 

οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Σερρών θα είναι 

προσβάσιμες από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για 

βελτίωση θέσης και για οριστική τοποθέτηση (είτε ευρίσκονται στη διάθεση του 

ΠΥΣΔΕ, είτε έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΔΕ Σερρών).  

 

Στην αίτηση  μπορούν να δηλωθούν μέχρι και 20 σχολικές μονάδες.  

 

Σημειώνουμε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει και σχολικές μονάδες 
στις οποίες δεν εμφανίζονται οργανικά κενά, αλλά μπορεί να προκύψουν κατά 
τη διαδικασία των βελτιώσεων- μετακινήσεων των εκπαιδευτικών. 

 

 Παρασκευή 14-05-2021 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέματα:  
a. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί του δημοσιευθέντα πίνακα των 

οργανικών κενών ανά κλάδο - ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα. 

b. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί του δημοσιευθέντα πίνακα της 

ρύθμισης των υπεραριθμιών. 

c. Βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία 

d. Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις υπολοίπων εκπαιδευτικών  

e. Αναμόρφωση πίνακα οργανικών κενών θέσεων ανά κλάδο ειδικότητα και ανά 
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σχολική μονάδα. 

II. Αποστολή  στις σχολικές μονάδες και ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της 

ΔΔΕ Σερρών: 

του πίνακα με τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.  

 

Από Παρασκευή 14-05-2021 έως και Τρίτη 18-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) 

Υποβολή αιτήσεων θεραπείας επί του ανακοινωθέντα: 

1. πίνακα με τις βελτιώσεις και τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και  

2. αναμορφωθέντα πίνακα οργανικών κενών ανά κλάδο-ειδικότητα και ανά 

σχολική μονάδα. 

Από Παρασκευή 14-05-2021 μέχρι και Τρίτη18-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον επίσημο ιστότοπο της ΔΔΕ Σερρών θα είναι 

προσβάσιμες από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν οριστικά τοποθετηθεί ή 

βελτιώσει την οργανική τους θέση και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για βελτίωση 

θέσης ή για οριστική τοποθέτηση (είτε ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είτε 

έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΔΕ Σερρών) στα εναπομείναντα οργανικά κενά. 

 

 Τρίτη 18-05-2021  

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέματα:  
a. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επί του δημοσιευθέντα πίνακα των οργανικών 

κενών ανά κλάδο - ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα. 

b. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας επί του δημοσιευθέντα πίνακα των βελτιώσεων 

και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών. 

c. Βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα 

οργανικά κενά. 

d. Υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών 

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  

e. Αναμόρφωση πίνακα οργανικών κενών θέσεων ανά κλάδο-ειδικότητα και ανά 

σχολική μονάδα.  

II. Αποστολή  στις σχολικές μονάδες και ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο της 

ΔΔΕ Σερρών: 

του πίνακα με τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.  
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Από Τρίτη 18-05-2021 μέχρι και Παρασκευή 21-05-2021 (ώρα 09:00 π.μ.) 

o Υποβολή αιτήσεων θεραπείας για τυχόν λάθη και παραλείψεις στις αποφάσεις 

του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 Παρασκευή 21-05-2021  

 Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ με θέμα:  

Οριστικοποίηση των αποφάσεων των υπηρεσιακών μεταβολών. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με κάθε τρόπο, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

σας. 

 

Σημ.: Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων  θα 

κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Σερρών. Θα ακολουθήσει e-mail με αναλυτικές οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΡΙΖΟΣ 


