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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr  

ΘΕΜΑ:  «Πρόταςη τοποθζτηςησ (προςωρινόσ πίνακασ) εκπαιδευτικών ςε οργανικά κενά, 
πρόςκληςη υποβολήσ ΝΕΑ ΔΗΛΩΗ. Διόρθωςη λαθών». 

 

χετικά με τη ςυνεδρίαςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, Σρίτη 16 Ιουνίου 2020,   ςασ ενημερϊνουμε για τα 
παρακάτω: 

 Οι προτεινόμενοι για τοποθζτηςη (προςωρινόσ πίνακασ)  ςε νζεσ οργανικζσ θζςεισ (μετά 
από ρφθμιςη υπεραριθμίασ) οφείλουν, μετά την  απόφαςη τησ Περιφερειακήσ 
Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ ΑΜΘ, να αναλάβουν υπηρεςία ςτη νζα τουσ θζςη την 30η  
Ιουνίου 2020. 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη (η οποία δεν αποτελεί ζνςταςη) για διόρθωςη 
τυχόν ςυγκεκριμζνων λαθϊν ή παραλείψεων από Σετάρτη 17 Ιουνίου 2020 ζωσ και Δευτζρα 22 
Ιουνίου 2020.  

 Οι προτεινόμενοι για τοποθζτηςη (προςωρινόσ πίνακασ)  ςε νζεσ οργανικζσ θζςεισ (μετά 
από αίτηςη βελτίωςησ, μετάθεςη, κλπ) οφείλουν, μετά την  απόφαςη τησ Περιφερειακήσ 
Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ ΑΜΘ, να αναλάβουν υπηρεςία ςτη νζα τουσ θζςη την 30η  
Ιουνίου 2020. 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη (η οποία δεν αποτελεί ζνςταςη) για διόρθωςη 
τυχόν ςυγκεκριμζνων λαθϊν ή παραλείψεων από Σετάρτη 17 Ιουνίου 2020 ζωσ και Δευτζρα 22 
Ιουνίου 2020.  

Οι εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν δήλωςη για τοποθζτηςη εφόςον δεν κατζςτη δυνατόν να 
τοποθετηθοφν ςε ςχολείο τησ προτίμηςήσ τουσ, μποροφν, αν το επιθυμοφν, να υποβάλουν 
ςυμπληρωματική δήλωςη για τοποθζτηςη ςτισ υπόλοιπεσ αυτζσ θζςεισ από Σετάρτη 17 Ιουνίου 
2020 ζωσ και Δευτζρα 22 Ιουνίου 2020.  Η τοποθζτηςη αυτή γίνεται φςτερα από ςφγκριςη 
μεταξφ τουσ. 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθοφν  ςε ςχολεία τησ προτίμηςήσ τουσ τοποθετοφνται 
προσ το ςυμφζρον τησ υπηρεςίασ ςτισ υπόλοιπεσ κενζσ θζςεισ. ε περίπτωςη που οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περιςςότεροι από τισ οργανικζσ θζςεισ, παραμζνουν ωσ υπεράριθμοι 
ςτη διάθεςη των περιφερειακϊν υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων και τοποθετοφνται προςωρινά ή 
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διατίθενται για τη ςυμπλήρωςη ωραρίου ςφμφωνα με τη διαδικαςία του εδαφίου β' τησ παρ. 7 
του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ΠΔ 100/1997 ςε 
ςχολεία τησ ςυγκεκριμζνησ περιοχήσ. 

Η ΑΙΣΗΗ ΔΙΟΡΘΩΗ ΛΑΘΩΝ και η ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ  υποβάλλονται, μόνο με το 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ (mail@dide.evr.sch.gr).  

 

 

υνημμζνα: 
1. Τπόδειγμα Αίτηςησ διόρθωςησ λαθϊν 
2. Αίτηςη – Δήλωςη προτίμηςησ 

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
 και πρόεδροσ του ΠΤΔΕ Ζβρου 

 
Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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