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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 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        :   Κεςοφλη Αναςταςία 
                                 :  Αποςτολίδου Αθαναςία 
Σηλζφωνο  :  23210-475341 
                                 :  23210-47530 

            e-mail                     :  mail@dide.ser.sch.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ  
          
ζρρεσ,   16  επτεμβρίου  2022 
         Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.2/6562 

      
  ΠΡΟ: 

1. Δ/ντζσ Γυμναςίων Περιφερειακήσ 
Ενότητασ ερρών. 

2. Δ/ντζσ Γενικών Λυκείων 
Περιφερειακήσ Ενότητασ ερρών. 

3. Δ/ντζσ ΕΠΑ.Λ.– ΕΚ Περιφερειακήσ 
Ενότητασ ερρών. 

 
ΚΟΙΝ.: 

1. 4ο ΠΕΚΕ Κ. Μακεδονίασ. 
2. ΚΕΔΑΤ ερρών. 
3. ΕΚΦΕ  ερρών. 
4. Ιςτοςελίδα Δ.Δ.Ε. ερρών. 

Θέμα: «Ανακοίνωςθ του πίνακα λειτουργικϊν κενϊν - πλεοναςμάτων - Τποβολι 

αιτιςεων εκπαιδευτικϊν». 

Με βάςη τα επικαιροποιημζνα ςτοιχεία από τα ςχολεία τησ Διεφθυνςησ 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ερρών ανακοινώνουμε  πίνακα λειτουργικών κενών – 

πλεοναςμάτων (ςυνημμζνοσ πίνακασ excel λειτουργικών κενών-πλεοναςμάτων) και 

καλοφμε τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ να υποβάλουν ΟΛΟΙ  αίτηςη θλεκτρονικά ωσ 

εξήσ: 

1. Εκπαιδευτικοί που είναι ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ δηλαδή ΔΕΝ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ 

το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο ςτη ςχολική μονάδα που ζχουν ΟΡΓΑΝΙΚΗ. 

2. Εκπαιδευτικοί που είναι ςτη ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ ερρών. 

3. Νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί. 

4. Εκπαιδευτικοί που επιθυμοφν να ΑΠΟΠΑΣΟΤΝ ςε άλλη ςχολική μονάδα εντόσ του 

ΠΤΔΕ ερρών. 

5. Εκπαιδευτικοί που ζχουν αποςπαςτεί από άλλα ΠΤΔΕ ςτο ΠΤΔΕ ερρών. 

6. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που επιθυμοφν να ΑΠΟΠΑΣΟΤΝ ςε ΜΕΑΕ ή Σμήμα Ζνταξησ 

εντόσ του ΠΤΔΕ ερρών. 

               Η παραπάνω κατάταξθ (1, 2, 3, 4, 5, 6), υποδθλϊνει και τθ ςειρά προτεραιότθτασ 

με τθν οποία κα γίνουν οι επόμενεσ διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ. 
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Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου ςασ προκειμζνου να υποβάλουν τισ αιτήςεισ τουσ από την  

Παραςκευι 16-09-2022 μζχρι και τθν Δευτζρα 19-09-2022 (ϊρα 15:00). 

 

Επιπλζον επιςημαίνουμε ότι το ςφςτημα θα παραμείνει ανοιχτό ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ για μεταφόρτωςθ δικαιολογθτικϊν μζχρι και την  

Σετάρτθ 21-09-2022 και ϊρα 23.00 

 

Η υποβολή των δηλώςεων τοποθζτηςησ θα γίνεται, ωσ εξήσ: 

  ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά, για ΟΛΕ τισ περιπτϊςεισ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

μζςω του  ςυςτήματοσ «Ηλεκτρονικζσ  Τπηρεςίεσ» τησ ιςτοςελίδασ τησ  Δ.Δ.Ε. ερρών. 

Μετά την οριςτικοποίηςή τουσ θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα 

μεταφορτώνονται (υπογεγραμμζνεσ) ςτον ηλεκτρονικό τουσ φάκελο ακλουθώντασ τισ 

οδηγίεσ που επιςυνάπτονται.  

Αιτιςεισ   που  δεν  ζχουν  υποβλθκεί  θλεκτρονικά  δε  κα  λθφκοφν  υπόψθ. 

Η μεταφόρτωςθ των (υπογεγραμμζνων) αιτιςεων ςτο ςφςτημα είναι απαραίτητη 

για όλεσ τισ περιπτώςεισ αιτήςεων 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Η μεταφόρτωςθ των δικαιολογθτικϊν (εντοπιότητασ, ςυνυπηρζτηςησ, οικογενειακήσ 

κατάςταςησ βεβαίωςη ςπουδών τζκνων, λόγοι υγείασ) ςτο ςφςτημα (ςφμφωνα με τισ 

ςυνημμζνεσ οδηγίεσ) ςφςτημα είναι απαραίτητη ΜΟΝΟ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

δεν ζχουν κάνει αίτθςθ για βελτίωςθ-οριςτικι τοποκζτθςθ και το όνομά τουσ δεν 

βρίςκεται ςτον τελικό πίνακα μορίων μετάθεςησ εκπαιδευτικών για βελτίωςη θζςησ 

– οριςτικήσ τοποθζτηςησ 2021-2022 (ο οποίοσ επιςυνάπτεται).  

Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν διατεκεί ςε ςυςτεγαηόμενα ςχολεία και τα ονόματά 

τουσ ζχουν αποςταλεί ςτθ Δ.Δ.Ε. ερρϊν δε χρειάηεται να υποβάλουν αίτθςθ διάκεςθσ 

για τα ςχολεία αυτά ςτο ςφςτθμα. 

Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δε κα υποβάλλουν τϊρα αίτθςθ 

τοποκζτθςθσ. 

Μόλισ  ανακοινωκοφν οι τοποκετιςεισ των μονίμων εκπαιδευτικϊν ανά 

κλάδο κα ανακοινωκοφν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και τότε κα 

υποβάλλουν αίτθςθ οι αναπλθρωτζσ. Θα υπάρξει νεϊτερθ ανακοίνωςθ για τθν 

θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ τοποκζτθςθσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 
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Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήςεων ςτισ παρατθριςεισ μπορείτε να επιςημαίνετε: 

1.    Λάθοσ ςτα προςωπικά ςασ ςτοιχεία. 

2.    Επιπλζον επιλογζσ ςχολείων. 

3.    Επιλογζσ ςχολείων με μαθήματα β’ ειδικότητασ. 

4.    Οποιοδήποτε άλλο διαπιςτώςατε. 

 

ε περίπτωςη  που κάποιοσ  εκπαιδευτικόσ  επιθυμεί να  τροποποιιςει  την  αίτηςή  

του μετά την οριςτικοποίηςή τησ θα πρζπει η αίτηςη να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ 

νζου (ςφμφωνα με τισ ςυνημμζνεσ οδηγίεσ). Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να επικοινωνοφν ςτα παρακάτω τηλζφωνα:   

 

  2321047547-48-49 ημιώροφοσ Δ.Δ.Ε. ερρών καθώσ και ςτο  6945724124  

 

Όςοι εκπαιδευτικοί αδυνατοφν να ολοκλθρϊςουν τθ μεταφόρτωςθ τησ 

υπογεγραμμζνησ αίτηςήσ τουσ ή και των δικαιολογητικών τουσ, παρακαλοφνται να τα 

καταθζτουν εκτυπωμζνα ςτο χώρο ειςόδου τησ Δ.Δ.Ε. ερρών, όπου θα παραλαμβάνονται 

απ’ το προςωπικό τησ υπηρεςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνθμμζνα ζντυπα: 
 

1. Πίνακασ λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών 2022 -2023. 

2. Πίνακασ λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών ΜΕΑΕ 2022 -2023. 

3. ΕΝΣΤΠΟ 1 - οδηγίεσ για ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ τοποθζτηςησ για ςχολικζσ 

μονάδεσ του ΠΤΔΕ ερρών υπεράριθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με 

οργανική θζςη για ςυμπλήρωςη ωραρίου. 

4. ΕΝΣΤΠΟ 2 - οδηγίεσ για ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ τοποθζτηςησ για ςχολικζσ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΣΑΜΠΟΛΙΔΗ 

tel:+306945724124
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μονάδεσ του ΠΤΔΕ ερρών εκπαιδευτικών που είναι ςτη διάθεςη του 

ΠΤΔΕ. 

5. ΕΝΣΤΠΟ 3 - οδηγίεσ για ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ τοποθζτηςησ για ςχολικζσ 

μονάδεσ του ΠΤΔΕ ερρών νεοδιόριςτων εκπαιδευτικών. 

6. ΕΝΣΤΠΟ  4 οδηγίεσ  για  ηλεκτρονική  υποβολή  δήλωςησ  τοποθζτηςησ 

εκπαιδευτικών για απόςπαςη εντόσ ΠΤΔΕ ερρών και αιτήςεων τοποθζτηςησ 

εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόςπαςη από άλλα ΠΤΔΕ. 

7. ΕΝΣΤΠΟ  5 οδηγίεσ  για  ηλεκτρονική  υποβολή αιτήςεων τοποθζτηςησ 

εκπαιδευτικών που ήρθαν με απόςπαςη από άλλα ΠΤΔΕ. 

8. ΕΝΣΤΠΟ  6  οδηγίεσ για ηλεκτρονική υποβολή δήλωςησ  τοποθζτηςησ 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ για απόςπαςη ςε ΜΕΑΕ ή Σμήματα Ζνταξησ εντόσ ΠΤΔΕ 

ερρών. 

9. Οδηγίεσ μεταφόρτωςησ Αιτήςεων και Δικαιολογητικών.     

10. Σελικόσ  πίνακασ μορίων μετάθεςησ εκπαιδευτικών για βελτίωςη θζςησ – οριςτικήσ 

τοποθζτηςησ 2021-2022. 

11. Ομάδεσ ςχολείων Περιφερειακήσ Ενότητασ ερρών. 
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