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ΘΕΜΑ:  «Έλαξμε ζπλεδξηάζεσλ ΠΤΔΕ κε ζέκα ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο                 

               Εθπαηδεπηηθώλ» 

 
Μεηά ηην ανακοίνυζη ηυν μεηαθέζευν Γενικήρ και Ειδικήρ Αγυγήρ ακολοςθούν οι 

ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ ενηόρ ηος ΠΥΣΔΕ Σεππών. Παπαθέηοςμε ενδεικηικό 

σπονοδιάγπαμμα ενεπγειών και ζςνεδπιάζευν ηος ΠΥΣΔΕ Σεππών για ηην έναπξη και ηην 

ολοκλήπυζη ηυν ςπηπεζιακών μεηαβολών: 

 

 Δεπηέξα  11-04-2022 

I. Σςνεδπίαζη ΠΥΣΔΕ με θέμα:  

Πίνακαρ κενών οπγανικών θέζεων και ςπεπαπιθμιών ανά  κλάδο και ανά 

ζσολική μονάδα. 

II. Αποζηολή πινάκυν  με οπγανικά κενά και ςπεπαπιθμίερ ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ 

και ανάπηηζή ηος  ππορ ενημέπυζη ζηην ιζηοζελίδα. 

 Από Δεπηέξα 11-04-2022 έσο θαη Πέκπηε 14-04-2022 (ώξα 09:00 π.κ.). 

I. Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ ΔΔΕ Σεππών θα είναι 

πποζβάζιμερ ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος θα ςποβάλοςν δήλυζη για ηο εάν 

επιθςμούν ή δεν επιθςμούν να κπιθούν ςπεπάπιθμοι. 

II. Υποβολή αιηήζευν θεπαπείαρ επί ηυν ανακοινυθένηυν πινάκυν για ηςσόν 

λάθη και παπαλείτειρ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
--------------------------------------------- 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σαχ. Δ/νςη       :   Κεραςοφντοσ 2 
                               Σ.Κ. 62123, ζρρεσ 
Πληροφορίεσ  :   Αποςτολίδου Α. 
Σηλζφωνα        :   2321047530 
                               2321047541 
                               2321047555 
E-MAIL              :   mail@dide.ser.sch.gr 

       έρρες, 4 Απριλίου 2022 
        Αριθ. Πρωτ. Φ.11.2/2361 

 
 
ΠΡΟ: 
1. Δ/ντζσ Γυμναςίων Περιφερειακήσ Ενότητασ 

ερρών. 
2. Δ/ντζσ Γενικών Λυκείων Περιφερειακήσ 

Ενότητασ ερρών. 
3. Δ/ντζσ ΕΠΑ.Λ.– Ε.Κ. Περιφερειακήσ Ενότητασ 

ερρών. 
4. Δ/ντεσ χ. Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ 
5. Ιςτοςελίδα Δ.Δ.Ε. ερρών. 
6. Εκπαιδευτικοφσ ΠΤΔΕ ερρών (μζςω των 

ςχολικών μονάδων). 
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 Πέκπηε 14-04-2022 

I. πλεδξίαζε ΠΤΔΕ κε ζέκαηα:  

α. Δξέηαζη ςποβληθειζών αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων ανακοινωθένηων πινάκων. 

β. Χαπακηηπιζμόρ ονομαζηικά ηων ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών ανά κλάδο και 

ανά ζσολική μονάδα. 

γ. Δξέηαζη ςποβληθειζών αιηήζεων για αμοιβαίερ μεηαθέζειρ (ενηόρ ΠΥΓΔ 

εππών) 

II. Δημοζιοποίηζη ηος πίνακα ηυν ονομαζηικά ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών ανά 

κλάδο και ανά ζσολική μονάδα με αποζηολή αςηού ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ και 

ανάπηηζή ηος ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ ΔΔΕ Σεππών. 

Από Πέκπηε 14-04-2022 κέρξη θαη Σξίηε 19-04-2022 (ώξα 09:00 π.κ.).   

Υποβολή αιηήζευν θεπαπείαρ επί ηυν ονομαζηικά ςπεπάπιθμυν εκπαιδεςηικών ανά   

κλάδο και ανά ζσολική μονάδα. 

 

Από Πέκπηε 19-04-2022 κέρξη θαη Σξίηε 03-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.)   

Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ ΔΔΕ Σεππών θα είναι 

πποζβάζιμερ ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος έσοςν σαπακηηπιζηεί ονομαζηικά 

ςπεπάπιθμοι και επιθςμούν να απθεί η ςπεπαπιθμία ηοςρ, ώζηε να ςποβάλοςν 

δήλυζη πύθμιζηρ ηηρ ςπεπαπιθμίαρ ηοςρ ζηα ανακοινυθένηα οπγανικά κενά 

ζσολικών μονάδυν πος ανήκοςν: 

 είηε ζηην ίδια ομάδα ζσολείυν  

 είηε ζε όμοπη ομάδα ζσολείυν  

με ηη ζσολική μονάδα ηηρ οπγανικήρ ηοςρ θέζηρ. 

 

 Σξίηε 03-05-2022: 

I. πλεδξίαζε ΠΤΔΕ κε ζέκαηα:  

α. Δξέηαζη ςποβληθειζών αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων ανακοινωθένηων πινάκων 

ηων ονομαζηικά ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών ανά κλάδο και ανά ζσολική μονάδα. 

β. Άπζη ςπεπαπιθμιών – Ρύθμιζη ςπεπαπιθμιών. 
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γ. Αναμόπθωζη πινάκων οπγανικών κενών θέζεων. 

II. Αποζηολή  ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ και ανάπηηζη ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ 

ΔΔΕ Σεππών: 

α. ηυν πινάκυν με ηιρ πςθμίζειρ ηυν ςπεπαπιθμιών και  

β. ηυν αναμοπθυμένυν πινάκυν  οπγανικών κενών ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά 

ζσολική μονάδα. 

 

Από Σξίηε 03-05-2022 έσο θαη Παξαζθεπή 06-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.) 

Υποβολή αιηήζευν θεπαπείαρ επί ηυν ανακοινυθένηυν: 

1. πινάκυν πςθμίζευν ςπεπαπιθμιών και  

2. αναμοπθυμένυν πινάκυν οπγανικών κενών ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά 

ζσολική μονάδα. 

 

Από Σξίηε 03-05-2022 κέρξη θαη Παξαζθεπή 06-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.) 

Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ ΔΔΕ Σεππών θα είναι 

πποζβάζιμερ ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος επιθςμούν να ςποβάλοςν αίηηζη για 

βεληίυζη θέζηρ και για οπιζηική ηοποθέηηζη (είηε εςπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος 

ΠΥΣΔΕ, είηε έσοςν μεηαηεθεί ζηο ΠΥΣΔΕ Σεππών).  

 

ηελ αίηεζε  κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη θαη 20 ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 

εκεηώλνπκε όηη ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δειώζεη θαη ζρνιηθέο κνλάδεο 

ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη νξγαληθά θελά, αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ βειηηώζεσλ- κεηαθηλήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

 Παξαζθεπή 06-05-2022 

I. πλεδξίαζε ΠΤΔΕ κε ζέκαηα:  

α. Δξέηαζη ςποβληθειζών αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων δημοζιεςθένηων πινάκων 

ηων οπγανικών κενών ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά ζσολική μονάδα. 

β. Δξέηαζη ςποβληθειζών αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων δημοζιεςθένηων πινάκων 

ηηρ πύθμιζηρ ηων ςπεπαπιθμιών. 
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γ. Βεληιώζειρ θέζεων εκπαιδεςηικών πος ανήκοςν ζε ειδική καηηγοπία. 

δ. Βεληιώζειρ – οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ ςπολοίπων εκπαιδεςηικών.  

ε. Αναμόπθωζη πινάκων οπγανικών κενών θέζεων ανά κλάδο ειδικόηηηα και ανά 

ζσολική μονάδα. 

II. Αποζηολή  ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ και ανάπηηζη ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ 

ΔΔΕ Σεππών: 

ηυν πινάκυν με ηιρ βεληιώζειρ – οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών.  

 

Από Παξαζθεπή 06-05-2022 έσο θαη Σξίηε 10-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.) 

Υποβολή αιηήζευν θεπαπείαρ επί ηυν ανακοινυθένηυν: 

1. πινάκυν με ηιρ βεληιώζειρ και ηιρ οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών και  

2. αναμοπθυθένηυν πινάκυν οπγανικών κενών ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά 

ζσολική μονάδα. 

Από Παξαζθεπή 06-05-2022 κέρξη θαη Σξίηε 10-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.) 

Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ ΔΔΕ Σεππών θα είναι 

πποζβάζιμερ ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος δεν έσοςν οπιζηικά ηοποθεηηθεί ή βεληιώζει 

ηην οπγανική ηοςρ θέζη και επιθςμούν να ςποβάλοςν αίηηζη για βεληίυζη θέζηρ ή 

για οπιζηική ηοποθέηηζη (είηε εςπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος ΠΥΣΔΕ, είηε έσοςν 

μεηαηεθεί ζηο ΠΥΣΔΕ Σεππών) ζηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά. 

 

 Σξίηε 10-05-2022  

I. πλεδξίαζε ΠΤΔΕ κε ζέκαηα:  

α. Δξέηαζη αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων δημοζιεςθένηων πινάκων ηων οπγανικών 

κενών ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά ζσολική μονάδα. 

β. Δξέηαζη αιηήζεων θεπαπείαρ επί ηων δημοζιεςθένηων πινάκων ηων βεληιώζεων 

και οπιζηικών ηοποθεηήζεων ηων εκπαιδεςηικών. 

γ. Βεληιώζειρ – οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών ζηα εναπομείνανηα οπγανικά 

κενά. 

δ. Υποσπεωηικέρ ηοποθεηήζειρ ζε εναπομείνανηα οπγανικά κενά εκπαιδεςηικών 

πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος ΠΥΓΔ  

ε. Αναμόπθωζη πινάκων οπγανικών κενών θέζεων ανά κλάδο-ειδικόηηηα και ανά 
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ζσολική μονάδα.  

II. Αποζηολή  ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ και ανάπηηζη ζηον επίζημο ιζηόηοπο ηηρ 

ΔΔΕ Σεππών: 

ηος πίνακα με ηιρ βεληιώζειρ – οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών.  

 

Από Σξίηε 10-05-2022 κέρξη θαη Παξαζθεπή 13-05-2022 (ώξα 09:00 π.κ.) 

o Υποβολή αιηήζευν θεπαπείαρ για ηςσόν λάθη και παπαλείτειρ ζηιρ αποθάζειρ 

ηος ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος. 

 Παξαζθεπή 13-05-2022 

 πλεδξίαζε ΠΤΔΕ κε ζέκα:  

Οπιζηικοποίηζη ηων αποθάζεων ηων ςπηπεζιακών μεηαβολών. 

 
Παπακαλούμε να ενημεπυθούν με κάθε ηπόπο όλοι οι εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος 

ζαρ. 

 
εκ.: Για διεςκόλςνζη ηυν εκπαιδεςηικών όιεο νη αηηήζεηο ηυν ενδιαθεπόμενυν  θα 

καηαηίθενηαι κόλν ειεθηξνληθά μέζυ ηος ζςζηήμαηορ «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ» 

ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δ.Δ.Ε. εξξώλ. Θα ακολοςθήζει e-mail με αναλςηικέρ οδηγίερ. 

 

 

 

 
 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 

 
 
 
 

ΣΤΛΙΑΝΟ Δ. ΡΙΖΟ 
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