
ΑΠΟ ΕΩΣ
11/5/2021 (Τρ) 13/5/2021 (Πεμ)

Π Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων
Υποβολή ενστάσεων ως προς τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων 11/5/2021 (Τρ) 13/5/2021 (Πεμ)

14/5/2021 (Παρ) 24/5/2021 (Δευ)
Π Εξέταση ενστάσεων υπεραρίθμων

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης από υπεραρίθμους & εκπαιδευτικούς με θητεία σε Πειραματικά (περ. 4β αρ. 62 Ν.4692/2020) 14/5/2021 (Παρ) 18/5/2021 (Τρ)
Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης 18/5/2021 (Τρ) 19/5/2021 (Τετ)

Π Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων
Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων 20/5/2021 (Πεμ) 21/5/2021 (Παρ)

Π Εξέταση αιτήσεων - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων
24/5/2021 (Δευ) 4/6/2021 (Παρ)

Π Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων
Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών (από μετάθεση-βελτίωση-οριστική) 
& εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά (περ. 4γ,4δ αρ. 62 Ν.4692/2020)

24/5/2021 (Δευ) 26/5/2021 (Τετ)

Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών 27/5/2021 (Πεμ) 31/5/2021 (Δευ)
Π Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων 1/6/2021 (Τρ) 3/6/2021 (Πεμ)
Π Εξέταση αιτήσεων - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων

4/6/2021 (Παρ) 15/6/2021 (Τρ)
Π Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Εναπομείναντα)

Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών 4/6/2021 (Παρ) 4/6/2021 (Παρ)
Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών 4/6/2021 (Παρ) 7/6/2021 (Δευ)

Π Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά
Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων 9/6/2021 (Τετ) 10/6/2021 (Πεμ)

Π Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων
Π Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το συμφέρον της υπηρεσίας (σε περίπτωση που απομείνουν κενά)

4/6/2021 (Παρ)

4/6/2021 (Παρ)

9/6/2021 (Τετ)

15/6/2021 (Τρ)
15/6/2021 (Τρ)

11/5/2021 (Τρ)

14/5/2021 (Παρ)

20/5/2021 (Πεμ)

24/5/2021 (Δευ)

24/5/2021 (Δευ)

1/6/2021 (Τρ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (Γενική Παιδεία)

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των 
διαδικασιών.

Διαδικασία χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

Διαδικασία Τοποθέτησης Υπεραρίθμων και εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά (περ. 4β αρ. 62 Ν.4692/2020)

Διαδικασία Τοποθέτησης Μετάθεση-Βελτίωση-Οριστική και εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά (περ. 4γ,4δ αρ. 62 Ν.4692/2020)

Διαδικασία Τοποθέτησης στα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάση)


