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ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Ροδόπης για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της έγκαιρης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

αρμοδιότητάς μας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των απαραίτητων 

ενεργειών σχετικά με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά καθορίζουμε χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης, ως ακολούθως: 

1. 20/5/2022: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ και ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών και 

πλεονασμάτων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής. 

2. 20/5/2022 έως 25/5/2022: Αιτήσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων που 

εμφανίζουν πλεονάσματα προκειμένου να κριθούν υπεράριθμοι (οι εκπαιδευτικοί του 

5ου Γ/σίου Κομοτηνής, του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, του ΓΕΛ Ξυλαγανής και του Γ/σίου 

Ν. Σιδηροχωρίου δε χρειάζεται να κάνουν αίτηση για να κριθούν υπεράριθμοι). 

3. 25/5/2022: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης για ονομαστικό χαρακτηρισμό 

υπεραρίθμων. 

4. 26/5/2022 έως 6/6/2022: Δηλώσεις τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών των χαρακτηρισθέντων ως πειραματικών 

σχολείων και των εκπαιδευτικών που κατείχαν οργανική θέση στο Μουσουλμανικό 

Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής αλλά δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα). 

5. 7/6/2022: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

και ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα εναπομείναντων κενών. 

6. 7/6/2022 έως 16/6/2022: Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης, που επιθυμούν βελτίωση θέσης και 

που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης (συμπεριλαμβανόμενων των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών). 

7. 17/6/2022: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για πρόταση τοποθέτησης όλων των παραπάνω 

εκπαιδευτικών και κατάρτιση πίνακα εναπομείναντων κενών. 

8. 17/6/2022 έως 21/6/2022: Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών προκειμένου να 

τοποθετηθούν σε εναπομείναντα οργανικά κενά. 

9. 22/6/2022: Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε 

εναπομείναντα οργανικά κενά. 

 



Επισημαίνεται πως: 

1. οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα της Δ/νσης ΔΕ 

Ροδόπης (dide.rod.sch.gr) καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στις 

ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος.  

2. όλες οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά είετ να 

κατατίθενται αυτοπροσώπως. 

3. θα αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες και σχετικά έντυπα δηλώσεων μετά από κάθε 

συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στον ιστότοπο της Δ/νσης ΔΕ Ροδόπης. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέτουν τα 

αιτήματά τους για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη διαδικασία και αυτά θα συζητούνται 

άμεσα στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ. 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ 


