
 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

  

  

 Καβάλα,    12 - 04 – 2022 

 Αρ. Πρωτ:  3141/Φ.11.4 

   

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 20    ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Δ.Δ.Ε. Καβάλας Τ.Κ.-Πόλη : 65110 – Καβάλα  

Τ.Θ. : 1152  

Email : mail@dide.kav.sch.gr   

Ιστοσελίδα : http://dide.kav.sch.gr   

Πληροφορίες : Μαρία Λαλιώτου   

Τηλέφωνο : 2513 503 527   

 

ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ και λοιπών διαδικασιών για τη 

διεκπεραίωση των υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2022 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Την υπ’ αριθμό 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ                          
(ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0). 

2.        Την υπ’ αριθμό 31145/Ε2/18-03-2022 Απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ε.Α.Ε. 
(ΑΔΑ: 91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ) 

3.        Την πρόταση του ΠΥΣΔΕ (Πράξη 06/12-04-2022). 

                                                    Αποφασίζουμε 

 καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Καβάλας, όσον 

αφορά στους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε, για τις διαδικασίες περί υπεραρίθμων, υπαγωγής σε ειδική 

κατηγορία, τοποθέτησης μετατιθεμένων  και όσων υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και οριστική 

τοποθέτηση,  ως ακολούθως: 

Πέμπτη  14-04-2022 

 1
Ο
 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών για Ε.Α.Ε. ανά 

σχολική μονάδα. 

 Ανακοίνωση πίνακα με κενά και υπεραριθμίες Ε.Α.Ε.. 

 Πέμπτη  14-04-2022 έως Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 12:00 το βράδυ: 

 Δήλωση εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. εάν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή όχι. 

Τετάρτη 11-05-2022  

 2
Ο
 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 

ανά σχολική μονάδα. 

Τετάρτη 11-05-2022 έως Κυριακή 15-05-2022 και ώρα 12:00 το βράδυ: 

 Δήλωση  τοποθέτησης υπεραρίθμων Ε.Α.Ε. σε σχολικές μονάδες με οργανικά κενά. 
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Παρασκευή 20-05-2022 

 3
Ο
 ΠΥΣΔΕ με θέματα: Άρση υπεραριθμιών – Τοποθέτηση υπεραρίθμων Ε.Α.Ε.. 

Αναμόρφωση πίνακα κενών οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε..  

 Υπαγωγή εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε ειδική κατηγορία. 

 Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κενών για εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε.. 

Παρασκευή 20-05-2022 έως Τρίτη 24-05-2022 και ώρα 12:00 το βράδυ: 

 Δήλωση  τοποθέτησης εκπαιδευτικών  Ε.Α.Ε.  ή μετά από μετάθεση, ή για βελτίωση 

θέσης, ή για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ή οργανικά 

υπεράριθμων που δεν τοποθετήθηκαν κατά τη διαδικασία ρύθμισης των υπεραριθμιών.  

Δευτέρα  30-05-2022 

 4
Ο
 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.. Αναμόρφωση πίνακα κενών 

οργανικών θέσεων (κενά που δεν καλύφθηκαν βάσει των δηλώσεων προτίμησης που 

υποβλήθηκαν). 

 Ανακοίνωση αναμορφωθέντα πίνακα κενών Ε.Α.Ε.. 

Δευτέρα  30-05-2022 έως Τετάρτη  01-06-2022 και ώρα 12:00 το βράδυ: 

 Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά Ε.Α.Ε.. 

 Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση τοποθετήσεων σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων 

στις αποφάσεις των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ. 

Πέμπτη 02-06-2022  

 5
Ο
 ΠΥΣΔΕ με θέματα: Εξέταση αιτήσεων επανεξέτασης τοποθετήσεων. Τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε εναπομείναντα κενά, και σχετική ανακοίνωση.  

 

Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Καβάλας και αποστέλλεται στις σχολικές 

μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.  

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων καλούνται να επικοινωνήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

με τους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. των Σχολείων τους, προκειμένου να τους ενημερώσουν επί 

αποδείξει για το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου και την ανάρτηση 

του παρόντος στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

Εφιστούμε τέλος την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών  να παρακολουθούν 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ανακοινώσεις και ενημερώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

παραπάνω χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμοι στις προθεσμίες που 

ορίζονται.  

Προσοχή: όλες οι δηλώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά  στο email: 

mail@dide.kav.sch.gr 

                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ 
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