
Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2019, ως εξής: 
 

Ημερομηνία Θέμα 
Συνεδρίαση 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Ενέργεια από 

εκπαιδευτικούς 

09/07/2019 Ανακοίνωση πινάκων Υπεραριθμιών και Οργανικών κενών (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 3α) Χ  

09/07/2019 έως 
12/07/2019 11:00 π.μ. 

Υποβολή Δήλωσης αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 3α)  
Χ 

(3 ημέρες) 

12/07/2019 Χαρακτηρισμός ονομαστικά Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 3β)  Χ  

12/07/2019 
έως  21/07/2019 

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 

(10 ημέρες) 

22/07/2019 
Τοποθέτηση Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών(Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 6) Αναμόρφωση Πίνακα των 
κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών.  

Χ  

22/07/2019 έως 
26/7/2019 11:00 π.μ. 

Υποβολή ενστάσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις   
Χ 

(5 ημέρες) 

26/07/2019 
Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας (ενστάσεων 
Αναμόρφωση Πίνακα των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις 
των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών  

Χ  

26/7/2019 έως 
01/8/2019 

Υποβολή Αιτήσεων τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά – Επιλογή Σχολικών Μονάδων (Οριστικές 
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις – Νεοδιόριστοι – Βελτιώσεις –– Αποσπασμένοι στο εξωτερικό) (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 15) 

 
Χ 

(5 ημέρες) 

02/08/2019 
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών, ύστερα από Αίτηση Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης, ή μετά από μετάθεση, σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά. (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 15)  

Χ  

02/08/2019 έως 
07/08/2019 

Υποβολή ενστάσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις   
Χ 

(5 ημέρες) 

 
Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, κατά το στάδιο τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Οριστικές Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Βελτιώσεις 

Αποσπασμένοι στο εξωτερικό), να δηλώνουν και σχολεία πέρα από αυτά που τους έχουν κοινοποιηθεί, έως και του συνόλου των σχολείων της περιοχής, διότι είναι 
προφανές πως κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης θα προκύψουν νέα κενά σε σχολεία τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν εξ αρχής.  

Να επισημανθεί ότι, 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 στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.  


