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Σας διαβιβάζουμε το αριθ.Φ10.1/1463/17-05-2022 έγγραφό μας που αφορά στην 

ανακοίνωση με τους αναμορφωμένους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά 
σχολικών μονάδων Αργολίδας μετά και τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων 
εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (άρση υπεραριθμιών).          

Ύστερα απ΄αυτό και επί της προαναφερόμενης ανακοίνωσης των αναμορφωμένων 
πινάκων κενών οργανικών θέσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι : 

1. Έχουν καταθέσει αίτηση για βελτίωση θέσης κατά το τρέχον σχολικό έτος. 
2. Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Νεοδιόριστοι-προσωρινά τοποθετημένοι/ες). 
3. Μετατέθηκαν στο νομό Αργολίδας με τις πρόσφατες μεταθέσεις αριθμ.πρωτ. 

31190/Ε2/18-3-2022 Υ.Α. 
 

Αφού λάβουν υπόψη τους την αριθμ.Φ10.1/1463/17-05-2022 ανακοίνωση 

οργανικών κενών(εναπομείναντα), να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας υποχρεωτικά 

(κατηγορίες 2,3) ή εφόσον το επιθυμούν (κατηγορία 1) δήλωση στην οποία να 

αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (έως 20) όπου θέλουν να τοποθετηθούν 

ή να μετατεθούν με βάση τη σειρά τους στον πίνακα μονάδων μετάθεσης της ειδικότητάς 

τους και τη δήλωση προτίμησης σχολείων.  

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 24-05-22 και ώρα 10.00. 

 Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας 1, υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τα 

ανακοινωθέντα κενά και για τυχόν θέσεις που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία. 

Ναύπλιο  ,   17 -05 - 2022 

Αριθμ.Πρωτ. : Φ10.1/1465 

 

 Κ.κ.Διευθυντές/ντριες  
 
Δημοσίων σχολικών μονάδων  
αρμοδιότητάς μας 
 
έδρες τους 

 
 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Ταχ. Δ/νση:     Αμυμώνης  7 
Τ.Κ. – Πόλη:   21100 Ναύπλιο  Τ.Θ.116 
Ιστοσελίδα:    dide.arg.sch.gr 
email:             mail@dide.arg.sch.gr 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γ. Γεωργόπουλος 
Τηλέφωνο:     2752097722 
FAX:               2752099213 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο    Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ                                 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δήλωσης προτίμησης σχολείων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, που είναι    

στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή για βελτίωση θέσης, σε συγκεκριμένα οργανικά κενά που 

έχουν ανακοινωθεί. 

 



Άλλως, θα θεωρηθεί πως δεν τις επιθυμούν. (Η εν λόγω δήλωση δεν αφορά στην 

κάλυψη λειτουργικών κενών του νέου σχολικού έτους, συμπλήρωση ωραρίου κλπ.) 

 Προσοχή ! 

Στη δήλωση τοποθέτησης,  συνιστάται οι εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών 

να δηλώσουν και επιπλέον θέσεις πιθανών κενών, πέραν αυτών που έχουν προσδιοριστεί 

και ανακοινωθεί ως κενές. Πιθανά κενά θεωρούνται οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στη διαδικασία των βελτιώσεων.  

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του Συμβουλίου και δεν υπέβαλαν 

αίτηση για οριστική τοποθέτηση ως όφειλαν από το νόμο(Π.Δ.50/96 αρθ.15 παρ.3 εδ.β΄), 

κατατάχθηκαν τελευταίοι στη σειρά μονάδων μετάθεσης της ειδικότητάς τους. 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά                   

                                        (pysde@dide.arg.sch.gr).  

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν είτε ψηφιακή 

υπογραφή είτε σκαναρισμένη τη δήλωσή τους με φυσική υπογραφή άλλως, δεν 

θα ληφθούν υπόψη.  

 Παρακαλούμε οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω αναφερόμενων κατηγοριών που ανήκουν 

οργανικά ή υπηρετούν με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο τους, για τα ανωτέρω και 

ιδιαίτερα για τις προθεσμίες υποβολής της συνημμένης δήλωσης.   

                            

 

 

 

 Συνημμένα :  

 Υπόδειγμα Δήλωσης 

 Αριθ.Φ10.1/1463/17-05-2022 ανακοίνωση. 

 Πίνακας κατάταξης κατά κλάδο και σειρά μονάδων. 

   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Δρ.Βασίλειος Πολύδωρος 

Ακριβές Ψηφιακό αντίγραφο 

Από το πρωτότυπο 

Ο προϊστάμενος  

Τμήματος Γ΄Προσωπικού 

Ιωάννης Γ.Γεωργόπουλος 
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