
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΠΑΤΡΑ, 17.05.2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ  
 
              Αριθμ. Πρωτ. Φ.32.2 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Διεύθυνση:  Γιαννιτσών 5, 262 23 Πάτρα 
Τηλέφωνο:  2610-465872-870-863-854 
FAX:   2610-465860 
e-mail:  mail@dide.ach.sch.gr 
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 

      

ΠΡΟΣ: 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τον προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχέση με τις 

υπηρεσιακές μεταβολές  

Μετά την ολοκλήρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε 

περιοχή μετάθεσης του τρέχοντος σχολικού έτους, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι 

συνεδριάσεις για την προετοιμασία των οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων θέσης 2022, ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας. 

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, ανακοινώνεται ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα για τις επικείμενες υπηρεσιακές μεταβολές, ως ακολούθως:  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ 

1η Φάση Τοποθετήσεων (Εκπ/κοι Γενικής Παιδείας και Εκπ/κοι ΓΕ.Ε.Λ. Πατρών) 

18/05/2022 
Ανακοίνωση του πίνακα οργανικών κενών / υπεραριθμιών για τις σχολικές 

μονάδες Γενικής Παιδείας 

18/5/2022 - 20/05/2022 α) Υποβολή δήλωσης χαρακτηρισμού υπεράριθμων εκπαιδευτικών  

18/5/2022 - 20/05/2022 

β) Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κων Γενικού Εκκλησιαστικού 

Λυκείου Πατρών κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής 

τους (εκπ/κοί που εμπίπτουν στην παρ. 4α του αρθρ. 237 του Ν.4823/2021) 

26/05/2022 Χαρακτηρισμός και ανακοίνωση πίνακα υπεραρίθμων 

26/05/2022 

Τοποθέτηση εκπ/κων Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών κατά 

απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους (εκπ/κοι που 

εμπίπτουν στην παρ. 4α του αρθρ. 237 του Ν.4823/2021) 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Δντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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26/05/2022 έως και 30/05/2022 

α) Υποβολή ενστάσεων ως προς τον πίνακα υπεραρίθμων  

β) Υποβολή ενστάσεων ως προς τις τοποθετήσεις των εκπ/κων  του Γε.Ε.Λ. 

Πατρών 

30/05/2022 έως και 08/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Υποβολή:  

α) αιτήσεων δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από υπεράριθμους 

εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας,  

β) αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη 

συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούσαν 

με οργανική θέση σε ΠΡΩΗΝ Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (Εγκ. 99258/Ε2/10-08-2021) 

10/06/2022 

α) Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 

α) Τοποθέτηση εκπ/κων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούσαν με οργανική θέση σε 

ΠΡΩΗΝ Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

(Εγκ. 99258/Ε2/10-08-2021)   

10/06/2022 έως και 14/06/2021 

και ώρα 11:00 π.μ. 
Υποβολή ενστάσεων επί των ανωτέρω τοποθετήσεων  

15/06/2022 Επικαιροποίηση οργανικών κενών Γενικής Παιδείας 

  

2η Φάση Τοποθετήσεων  (Εκπ/κοι Γενικής Παιδείας & Ειδικής Αγωγής) 

10/06/2022 
Ανακοίνωση του πίνακα οργανικών κενών για τις σχολικές μονάδες Ειδικής 

Αγωγής 

10/06/2022 έως και 17/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κων σε κενές οργανικές 

θέσεις Γενικής Παιδείας (βελτίωση θέσης, διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από 

μετάθεση, από μετάταξη, εκπ/κων με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που 

εμπίπτουν στις περιπτώσεις του 2ου  εδαφίου της παρ. 4γ και του 2ου  

εδαφίου της παρ. 4δ του ν.4692/2020) 

10/06/2022 έως και 17/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης εκπ/κών σε κενές οργανικές 

θέσεις (βελτίωση θέσης, διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από μετάθεση, από μετάταξη) 

Ειδικής Αγωγής 

21/06/2022 
Τοποθέτηση εκπ/κών Γενικής Παιδείας & Ειδικής Αγωγής σε κενές 

οργανικές θέσεις 

21/06/2022 Επικαιροποίηση οργανικών κενών Γενικής Παιδείας & Ειδικής Αγωγής 

21/06/2022 έως και 23/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 
Υποβολή ενστάσεων επί των οργανικών τοποθετήσεων 

  

3η Φάση Τοποθετήσεων  (Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας & Ειδικής Αγωγής σε εναπομείναντα κενά, αν 

υπάρξουν) 

21/06/2022 έως και 24/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Υποβολή Αιτήσεων τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής 

Παιδείας & Ειδικής Αγωγής 

27/06/2022  Τοποθέτηση εκπ/κών σε εναπομείναντα οργανικά κενά 

27/06/2022 έως και 28/06/2022 

και ώρα 11:00 π.μ. 
Υποβολή ενστάσεων επί των οργανικών τοποθετήσεων 

 



 

Επιπλέον:  

- Οι προσωρινές τοποθετήσεις, των εκπαιδευτικών που θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 
μετά τις παραπάνω υπηρεσιακές μεταβολές, θα γίνουν με τα λειτουργικά κενά του επόμενου 
διδακτικού έτους, 2022-2023. 

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία ενδεικτική χρονική εκτίμηση των 

εργασιών του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των 

διαδικασιών. 

Για όλα τα παραπάνω και σε κάθε επιπλέον περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται 

έγκαιρη και άμεση ενημέρωση όλων, μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας. 

(www.dide.ach.sch.gr) 

 

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 
 
 
 
 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Γ’ Προσωπικού 
 
 
 
 

 
 
 

              Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
                 ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον  

  

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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