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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Οριστική Τοποθέτηση / 

Βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα: 

 Πίνακα με τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (κατά κλάδο, 

ειδικότητα, των Τ.Ε. περιλαμβανομένων) 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οι οποίοι : 

 βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ, ή 

 έχουν ζητήσει βελτίωση θέσης, ή 

 μετατέθηκαν φέτος στην Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

να υποβάλουν δήλωση σχολείων στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν ΟΡΓΑΝΙΚΑ, από την 
Πέμπτη 03/06/2021 μέχρι και την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-Αιτήσεις   «Δήλωση 

προτίμησης σχολείων για Βελτίωση θέσης - Οριστική Τοποθέτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2021»               

(ή εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/eidiki/).  

(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κού  

 ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού) 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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Εν συνεχεία η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν 

δεν είναι δυνατή η χρήση e-mail, η κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση), εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 - ισόγειο). 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 40 προτιμήσεις.  

 Αν, μετά και την επόμενη φάση οριστικών τοποθετήσεων, δηλ. την πρόσκληση για 

δήλωση προτιμήσεων στα εναπομείναντα οργανικά κενά, εξακολουθήσουν να υπάρχουν 

κενές οργανικές θέσεις και εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ στις 

συγκεκριμένες ειδικότητες, τότε θα κληθούν οι παραμένοντες στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν και πάλι δήλωση προτίμησης σχολείων. Αν, μετά και την 

παραπάνω διαδικασία, εξακολουθήσουν να παραμένουν κενές οργανικές θέσεις, η κάλυψή 

τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 15 των Π.Δ. 50/96 & 100/97: 

«οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται 

προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις». 

Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που  ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.  

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. 

 

     
   

   

   

 
Συνημμένα:  Πίνακας οργανικών κενών (σελ.1) 

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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