
Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας σε 

εναπομείναντα οργανικά κενά σύμφωνα με την παρ.11 & την 

παρ.12 του άρθρου 15 Π.Δ /1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- 

Τελικός Πίνακας οργανικών κενών  σχολικού έτους 2021-2022-

Πίνακας εκπαιδευτικών σε διάθεση σχολικού έτους 2021-2022 

 (Πράξη 13
η
/11-06-2021) 

Ανακοινώνονται οι οργανικές τοποθετήσεις που προέκυψαν, κατά κλάδο, (Πράξη 

ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 13η/11-06-2021) σε εναπομείναντα οργανικά κενά σύμφωνα με 

την παρ.11  &  την παρ.12 του άρθρου 15 Π.Δ /1996 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει , ο πίνακας με τα τελικά οργανικά κενά καθώς και ο πίνακας των 

εκπαιδευτικών που παραμένουν σε διάθεση. 

Από Παρασκευή 11-06-2021 έως και Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 10:00 

υποβάλλονται αιτήσεις, για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων που αφορούν 

στις αποφάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, η οποία δεν αποτελεί ένσταση 

(παρ.15, άρθρου 15, του Π.Δ.50/96), ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη αίτηση με 

υπογραφή) στο  mail@dipe.pre.sch.gr. Είναι απαραίτητη, μετά την 

αποστολή email, η τηλ. επιβεβαίωση στο 2682362148 για τη λήψη του. 

*οι αιτήσεις επέχουν θέση υπευθύνων  δηλώσεων. 

Επισημαίνονται: 

α) Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 15, του Π.Δ. 50/1996 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει : 

«Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη 

δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το 

επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις 

υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η 

τοποθέτηση αυτή γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους». 

β) Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 15, του Π.Δ. 50/1996 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 100/1997: 

«Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους 

τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές 

θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις 

οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕκαι 

τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με 

τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρ.7 του άρθρου 14 σε σχολεία της 

συγκεκριμένης περιοχής.¨Για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης σε 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για 

συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες 
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μονάδες μετάθεσης.Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε 

σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. 

Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες 

μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης». 

 

 

 

                                                          Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 

 

          Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες - Προϊσταμένες/νοι να 

ενημερώσουν με όποιο πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που είναι 

τοποθετημένοι στη σχολική τους μονάδα. 


