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ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για τον προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχέση με τις επικείμενες 

υπηρεσιακές μεταβολές Ιουλίου – Αυγούστου 2019» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρ. Φ.32.2./10061/07-06-2019 έγγραφό μας, β) Η υπ’ αρ. 116841 /Ε2/19-07-2019 

εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, γ) Η 32η / 25-07-2019 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για την εκκίνηση των υπηρεσιακών 

μεταβολών 2019 και την υποβολή αιτήσεων εκπ/κών Αχαΐας κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Αυγούστου 

2019. 

Το ΠΥΣΔΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29/07/2019 για την εξαγωγή των Οργανικών κενών & 

Υπεραριθμιών 2019. Οι πίνακες Οργανικών κενών και Υπεραριθμιών διδακτικού προσωπικού θα 

κοινοποιηθούν την Τρίτη 30/07/2019 οπότε και θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας 

(www.dide.ach.sch.gr).  

Ταυτόχρονα θα εκδοθεί και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων κρίσης υπεραριθμίας και 

δήλωσης οργανικών κενών για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και το ενδεικτικό διάστημα υποβολής αιτήσεων υπεραριθμίας θα είναι από Τρίτη 

30/07/2019 μέχρι και Παρασκευή 02/08/2019 στις 11:30. Αναλυτικές οδηγίες καθώς και το οριστικό 

χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων υπεραριθμίας θα περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση. 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Δντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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 Αμέσως μετά τις υπεραριθμίες θα ακολουθήσουν διαδοχικά και οι υπόλοιπες υπηρεσιακές 

μεταβολές 2019 (υποβολή αιτήσεων Οριστικών τοποθετήσεων & Βελτιώσεων θέσης, υποβολή 

αιτήσεων σε εναπομείναντα Οργανικά κενά κλπ.). 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων 

απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας θα είναι από Δευτέρα 19/08/2019 μέχρι και Δευτέρα 

26/08/2019. 

Σε κάθε επιπλέον περίπτωση και όποτε κρίνεται αναγκαίο θα παρέχεται έγκαιρη και άμεση 

ενημέρωση μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία όλων. 

 

    
   

   

  

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού (με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας) 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
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