
ΑΠΟ ΕΩΣ

15/5/2018 (Τρ) 28/5/2018 (Δευ)

Π Δημιουργία & επικφρωςη πίνακα κενϊν - πλεοναςμάτων 15/5/2018 (Τρ) 15/5/2018 (Τρ)

Υποβολή δηλϊςεων εκπαιδευτικϊν για χαρακτηριςμό υπεραρίθμων 15/5/2018 (Τρ) 17/5/2018 (Πεμ)

Επεξεργαςία δηλϊςεων υπεραρίθμων 17/5/2018 (Πεμ) 24/5/2018 (Πεμ)

Π Χαρακτηριςμόσ υπεραρίθμων 24/5/2018 (Πεμ) 24/5/2018 (Πεμ)

Υποβολή ενςτάςεων ωσ προσ τον χαρακτηριςμό υπεραρίθμων 24/5/2018 (Πεμ) 28/5/2018 (Δευ)

29/5/2018 (Τρ) 7/6/2018 (Πεμ)

Π Εξζταςη ενςτάςεων υπεραρίθμων 29/5/2018 (Τρ) 29/5/2018 (Τρ)

Υποβολή δηλϊςεων τοποθζτηςησ από υπεραρίθμουσ 29/5/2018 (Τρ) 31/5/2018 (Πεμ)

Επεξεργαςία δηλϊςεων τοποθζτηςησ 31/5/2018 (Πεμ) 4/6/2018 (Δευ)

Π Προςωρινόσ πίνακασ τοποθζτηςησ υπεραρίθμων 5/6/2018 (Τρ) 5/6/2018 (Τρ)

Αιτήςεισ για διόρθωςη λαθϊν ή παραλείψεων 5/6/2018 (Τρ) 6/6/2018 (Τετ)

Π Εξζταςη αιτήςεων - Οριςτικόσ πίνακασ τοποθετήςεων 7/6/2018 (Πεμ) 7/6/2018 (Πεμ)

7/6/2018 (Πεμ) 19/6/2018 (Τρ)

Π Διαμόρφωςη πίνακα κενϊν-πλεοναςμάτων μετά τισ τοποθετήςεισ υπεραρίθμων 7/6/2018 (Πεμ) 7/6/2018 (Πεμ)

Υποβολή δηλϊςεων τοποθζτηςησ εκπαιδευτικϊν 7/6/2018 (Πεμ) 11/6/2018 (Δευ)

Επεξεργαςία δηλϊςεων τοποθζτηςησ εκπαιδευτικϊν 11/6/2018 (Δευ) 13/6/2018 (Τετ)

Π Προςωρινόσ πίνακασ τοποθζτηςησ εκπαιδευτικϊν 14/6/2018 (Πεμ) 14/6/2018 (Πεμ)

Αιτήςεισ για διόρθωςη λαθϊν ή παραλείψεων 14/6/2018 (Πεμ) 18/6/2018 (Δευ)

Π Εξζταςη αιτήςεων - Οριςτικόσ πίνακασ τοποθετήςεων 19/6/2018 (Τρ) 19/6/2018 (Τρ)

19/6/2018 (Τρ) 27/6/2017 (Τρι)

Π Διαμόρφωςη πίνακα κενϊν-πλεοναςμάτων (Εναπομείναντα) 19/6/2018 (Τρ) 19/6/2018 (Τρ)

Υποβολή δήλωςησ τοποθζτηςησ εκπαιδευτικϊν 19/6/2018 (Τρ) 20/6/2018 (Τετ)

Επεξεργαςία δηλϊςεων τοποθζτηςησ εκπαιδευτικϊν 20/6/2018 (Τετ) 21/6/2018 (Πεμ)

Π Προςωρινόσ πίνακασ τοποθετήςεων εκπαιδευτικϊν ςτα εναπομείναντα κενά 21/6/2018 (Πεμ) 21/6/2018 (Πεμ)

Αιτήςεισ για διόρθωςη λαθϊν ή παραλείψεων 21/6/2018 (Πεμ) 25/6/2018 (Δευ)

Π Εξζταςη αιτήςεων για διόρθωςη λαθϊν ή παραλείψεων και οριςτικοποίηςη τοποθετήςεων 27/6/2017 (Τρι) 27/6/2017 (Τρι)

Π Τοποθζτηςη εκπαιδευτικϊν ςε οργανικά κενά για το ςυμφζρον τησ υπηρεςίασ (ςε περίπτωςη που απομείνουν κενά) 27/6/2017 (Τρι) 27/6/2017 (Τρι)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Χρονοδιάγραμμα εργαςιών ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεςςαλονίκησ

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηςη των εργαςιϊν του ΠΥΣΔΕ Δυτικήσ Θεςςαλονίκησ, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξζλιξη των 

διαδικαςιϊν.

Διαδικαςία χαρακτηριςμοφ υπεραρίθμων εκπαιδευτικών τησ ΔΔΕ Δυτ. Θεςςαλονίκησ

Διαδικαςία Τοποθζτηςησ Υπεραρίθμων

Διαδικαςία Τοποθζτηςησ Μετάθεςη-Βελτίωςη-Οριςτική

Διαδικαςία Τοποθζτηςησ ςτα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάςη)


