
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΤΔΕ ΧΙΟΤ-           

(ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2022-2023) 

(Σροποποίθςθ 1) 

ΠΡΟΟΧΗ: Οι παρακάτω θμερομθνίεσ είναι ενδεικτικζσ και ενδζχεται να 

τροποποιθκοφν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να παρακολουκοφν και να 

ενθμερώνονται από τισ ανακοινώςεισ που αναρτώνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΔΕ 

Χίου.  

ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ 
ΠΤΔΕ 

ΘΕΜΑΣΑ 

 
Ημζρα:  
Σετάρτθ 

20-04-2022 
 

Ώρα: 11:30’ 

Κακορίηεται ο προγραμματιςμόσ των εργαςιών ΠΥΣΔΕ. 
Προςδιορίηονται και ανακοινώνονται τα οργανικά κενά-
πλεονάςματα και ορίηονται οι παρακάτω προκεςμίεσ: 

 
Α) υποβολισ διλωςθσ εκπαιδευτικών για το αν επικυμοφν να 
κρικοφν υπεράρικμοι ι όχι ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα (εφόςον 
υπάρχει ςτον Πίνακα οργανικών κενών-πλεοναςμάτων 2022-2023 
υπεραρικμία τθσ ειδικότθτασ τουσ, ςτθ ςχολικι μονάδα όπου 
ανικουν οργανικά) 
Β) υποβολι αιτιςεων και δικαιολογθτικών για ζνταξθ ςτισ ειδικζσ 
κατθγορίεσ 
Γ) υποβολι δθλώςεων προτίμθςθσ για τοποκζτθςθ ςε οργανικά 
κενά από εκπαιδευτικοφσ που: 

 Ηθτοφν ζνταξθ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ 

 Ζχουν οργανικι κζςθ και ηθτοφν βελτίωςθ κζςθσ εντόσ τθσ 
ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ ΠΥΣΔΕ Χίου 

 Βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΔΕ και ηθτοφν οριςτικι 
τοποκζτθςθ 
 

Η προκεςμία για όλα τα παραπάνω ορίηεται από  Πζμπτθ 28-4-
2022 μζχρι Πζμπτθ 5-5-2022 και ώρα 15:00 

 
Ημζρα:  
Σετάρτθ 

 11-5-2022 
Ώρα: 12:00’ 

Χαρακτθριςμόσ, ονομαςτικά, των υπεραρίκμων εκπαιδευτικών 
ανά ςχολικι μονάδα 
Οριςμόσ προκεςμίασ υποβολισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ-διλωςθσ 
τοποκζτθςθσ ςε οργανικό κενό των εκπαιδευτικών που 
χαρακτθρίςτθκαν ονομαςτικά υπεράρικμοι, μζχρι το Σάββατο, 
14-05-2022 και ώρα 12:00’ 

Ημζρα: 
Σρίτθ 

 17-05-2022 
Ώρα: 12:00 

Τοποκζτθςθ υπεραρίκμων εκπαιδευτικών. 
Οριςμόσ προκεςμίασ ενςτάςεων επί των τοποκετιςεων των 
υπεραρίκμων εκπαιδευτικών, μζχρι τθν Παραςκευι 20-5-2022 
και ώρα 10:00’ 
 
 



 

 
Ημζρα: 

Δευτζρα 
 23-05-2022 

 
Ώρα:12:30 

Α) Εξζταςθ ενςτάςεων επί των τοποκετιςεων υπεραρίκμων 
εκπαιδευτικών. 
Β) Αναμόρφωςθ πίνακα κενών οργανικών κζςεων μετά τθν 
οριςτικοποίθςθ των τοποκετιςεων των υπεραρίκμων 
εκπαιδευτικών. 
Γ) Ζνταξθ εκπαιδευτικών ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ. 
Δ) Προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων επί τθσ ζνταξθσ (ι μθ) 
εκπαιδευτικών ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μζχρι Πζμπτθ 26-5-2022 
και ώρα 10:00’ 

 
 
 

Ημζρα: Πζμπτθ 
 26-05-2022 

 
Ώρα: 12:30 

Α) Εξζταςθ ενςτάςεων επί τθσ ζνταξθσ (ι μθ) εκπαιδευτικών ςτισ 
ειδικζσ κατθγορίεσ 
Β) τοποκετιςεισ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ των εκπαιδευτικών 
ειδικών κατθγοριών 
Γ) τοποκετιςεισ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ των υπολοίπων 
εκπαιδευτικών 
Δ) Ανακοίνωςθ του προςωρινοφ πίνακα τοποκετιςεων ςε 
οργανικζσ κζςεισ και προςδιοριςμόσ των εναπομεινάντων 
οργανικών κενών. 
Ε) Οριςμόσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων επί των 
τοποκετιςεων ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ μζχρι Δευτζρα 30-05-
2022 και ώρα 10:00’ 

Ημζρα: 
Σετάρτθ 

 01-06-2022 
Ώρα: 13:00’ 

Α) Εξζταςθ ενςτάςεων επί τοποκετιςεων 
Β) Αναμόρφωςθ πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά 
Γ) Οριςμόσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων τοποκζτθςθσ ςτα 
εναπομείναντα οργανικά κενά όςων παρζμειναν υπεράρικμοι 
μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ μζχρι Παραςκευι, 03-06-2022 και 
ώρα 10:00’ 

Ημζρα: 
Παραςκευι 
 03-06-2022 
Ώρα: 13:30 

Τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών ςτισ εναπομείναςεσ κενζσ οργανικζσ 
κζςεισ και οριςτικοποίθςθ των τοποκετιςεων. Ανακοίνωςθ του 
αναμορφωμζνου πίνακα οργανικών κενών 

 

 

 

 

 


