
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Οριστικές τοποθετήσεις - Οργανικά κενά και πλεονάσματα – Δηλώσεις τοποθέτησης. 

 

Σχετικά:   1. Το ΠΔ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     2. Η πράξη 11/1-6-2021 του ΠΥΣΔΕ Πέλλας.  

 

Σας ανακοινώνουμε τις οριστικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους 

πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 11/1-6-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ 

Πέλλας κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο για το σχολικό έτος 2021-22 μετά τις βελτιώσεις – οριστικές 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (Α΄ φάση τοποθετήσεων). 

Ακολούθως καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών: 

1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ Πέλλας.  

2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης. 

3) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, διανύουν το έτος 

λήξης της απόσπασής τους και έχουν χάσει την οργανική τους θέση.  

4) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 4969/17-5-2021 απόφασής μας, οι οποίοι δεν 

τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996. 

5) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης. 

6) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. 

 

οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανικά κενά και μόνο εφόσον υπάρχει 

κενό στην ειδικότητα στην οποία ανήκουν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε 

οργανική θέση με μέγιστο αριθμό σχολείων τα είκοσι (20) μέχρι την Παρασκευή 4-6-2021 και ώρα 

14:00. Οι δηλώσεις αυτές των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ» στην επιλογή «ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ». Η δήλωση αφού υποβληθεί για να 

θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να αποσταλεί (χωρίς να απαιτείται υπογραφή) στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας 

mail@dide.pel.sch.gr μέσω του προσωπικού email του εκπαιδευτικού. 

Στη δήλωση προτίμησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν όχι μόνο τα σχολεία που 

παρουσιάζουν κενά σύμφωνα με τον πίνακα κενών και πλεονασμάτων, αλλά και επιπλέον τα 

σχολεία  στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κενά από τις βελτιώσεις. Είναι αυτονόητο ότι στις 

ειδικότητες που δεν υπάρχει κενό δεν πρέπει να υποβληθεί δήλωση.  

Oι σχετικοί πίνακες με τα κενά και τα μόρια των εκπαιδευτικών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Δ.Δ.Ε. Πέλλας (www.didepellas.gr) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη 

διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν θα καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους, θα 

τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις.  

 

 

Έδεσσα,  1-6-2021 

Αρ. Πρωτ. 6040 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Τους Δ/ντές των Σχολείων Β/θμιας  
Εκπ/σης Πέλλας 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

---------------------------------------------------------------------- 
Ταχ. Δ/νση: Εγνατίας 91, 58200 Έδεσσα 
Πληροφορ.: Δούμος Τραϊανός 
Τηλέφωνο:  2381351410 
Email:   mail@dide.pel.sch.gr 
Ιστοσελίδα : www.didepellas.gr 



Ενστάσεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις σε σχολεία με βάση την αριθμ. 11/1-6-

2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Πέλλας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 3-6-2021 και ώρα 10:00 

πμ στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα 

παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία. 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

της Δ.Δ.Ε. Πέλλας 

 

 

 

 

Δημήτριος Γερεμτζές 
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