ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
Ενότητα Α (Μεταβολές οργανικότητας σχολικών μονάδων)
• Αττό 1/11 μέχρι 5/12 αποστέλλονται οι εισηγήσεις των
Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης
στις
Νομαρχίες
και
στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
• Αττό 6/12 μέχρι 28/12 τα Νομαρχιακά Συμβούλια, κατόπιν
εισήγησης
των
Νομαρχιακών
Επιτροπών
Παιδείας,
αποστέλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις
κοινοποιούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
• Από 28/12 μέχρι 31/12 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
υποβάλλουν στο ΥΠΕΠΘ τις προτάσεις τους, με ή χωρίς τη
γνώμη των Νομαρχιακών Συμβουλίων
• Μέχρι 31/12 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
υποβάλλουν τη γνώμη τους επί των προτάσεων των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων
στο ΥΠΕΠΘ
• Μέχρι 8/2, το αργότερο, υπογράφονται οι σχετικές Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις στο ΥΠΕΠΘ και αποστέλλονται στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
• Μέχρι 10/3, το αργότερο, υπογράφονται οι σχετικές Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις από τον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών και δημοσιεύονται σε Φ. Ε. Κ.
Ενότητα Β (Καταγραφή οργανικών κενών)
Από 1/11 μέχρι 20/2 υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από τις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά
από συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
τα πραγματικά οργανικά κενά, συμπεριλαμβανομένων και των
κενών θέσεων των εκπαιδευτικών που κατέχουν θέση στελέχους
της εκπαίδευσης με θητεία, όπως είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Προϊστάμενοι Γραφείων, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, υπεύθυνοι
καινοτόμων δράσεων κ.λ.π.
Ενότητα Γ (Μεταθέσεις)
• Από 1/11 μέχρι 30/11 υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών
στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία που ανήκουν οι οργανικές
τους θέσεις
• Από 3/12 μέχρι 14/12 επεξεργασία αιτήσεων μετάθεσης
από Διευθύνσεις και Γραφεία και αποστολή τους στο ΥΠΕΠΘ
• Από 17/12 μέχρι 10/3 έλεγχος και μηχανογραφική
επεξεργασία αιτήσεων στην Κ. Υ. του ΥΠΕΠΘ
• Από 5/3 μέχρι 10/3 έλεγχος προϋποθέσεων των αιτούντων
και πρόταση Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για
μεταθέσεις σε Πειραματικά, Διαπολιτισμικά, Μουσικά,
Καλλιτεχνικά Σχολεία
• Από 5/3 μέχρι 10/3 πραγματοποιείται έλεγχος από τα
Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ
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• Από 5/3 μέχρι 10/3 εξετάζονται οι αιτήσεις ανάκλησης
μεταθέσεων
• Μέχρι 14/3 εκδίδονται οι προτάσεις των Κεντρικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τις Γενικές Μεταθέσεις
• Από 15/3 μέχρι 20/3 έκδοση Υπουργικής απόφασης και
ανακοίνωση μεταθέσεων
• Από 21/3 μέχρι 10/4 υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες
μεταθέσεις
• Από 11/4 μέχρι 20/4 ολοκλήρωση διαδικασίας αμοιβαίων
μεταθέσεων και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
• Από 2/5 μέχρι 10/5 τοποθετήσεις - μεταθέσεις, συνολικά,
των εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ (υπεραριθμίες,
μετατεθέντες, μετατάξεις, σε διάθεση και βελτίωση θέσεων)
Ενότητα Δ (Μετατάξεις)
• Από 3/12 μέχρι 31/12 αιτήσεις για μετατάξεις
• Από 2/1 μέχρι 20/3 έλεγχος και επεξεργασία αιτήσεων
καθώς και αποδέσμευση εκπαιδευτικών από τα οικεία
υπηρεσιακά συμβούλια
• Από 21/3 μέχρι 5/4 εξέταση αιτήσεων για μετατάξεις,
διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά την ανακοίνωση των
μεταθέσεων
Ενότητα Ε (Διορισμοί-Προσλήψεις)
α) Μόνιμοι
• Από 5/5 μέχρι 10/5 υποβολή αιτήσεων αναπληρωτώνωρομισθίων
• 16/6 λήξη συμβάσεων ωρομισθίων
• Από 16/6 μέχρι 4/7 καταχώριση προϋπηρεσίας
αναπληρωτών-ωρομισθίων
• Από 7/7 μέχρι 10/7 σύνταξη και ανακοίνωση προσωρινών
πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων
• Από 11/7 μέχρι 15/7 υποβολή ενστάσεων κατά του
προσωρινού πίνακα
• Από 16/7 μέχρι 18/7 οριστικοποίηση και κύρωση πινάκων
αναπληρωτών-ωρομισθίων
• Από 21/7 μέχρι 25/7 αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς
• 28/7 ανακοίνωση διορισμών
• 5/8 ανακοίνωση διορισμού πολυτέκνων
• Οι αποφάσεις διορισμών δημοσιεύονται σε ΦΕΚ στις 20/8
• Από 21/8 μέχρι 25/8 παρουσίαση νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών
• Από 26/8 μέχρι
8/9 εισαγωγική επιμόρφωση
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
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β) Προσλήψεις αναπληρωτών
Από 1/8 μέχρι 5/8 αποστολή λειτουργικών κενών, διά των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ
20/8 προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1/9 παρουσίαση αναπληρωτών
Από 2/9 μέχρι 9/9 επιμόρφωση αναπληρωτών
Από 1/9 μέχρι 5/9 επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών,
διά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Ενότητα ΣΤ (Αποσπάσεις)
Από 21/3 μέχρι 31/3 έκδοση και κοινοποίηση εγκυκλίου για
αποσπάσεις
Από 1/4 μέχρι 10/4 υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις
Από 11/4 μέχρι 23/4 έλεγχος και αποστολή αιτήσεων στους
φορείς και στο ΥΠΕΠΘ
Από 1/5 μέχρι 12/5 αποστολή προτάσεων φορέων,
ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ στο ΥΠΕΠΘ
Από 13/5 μέχρι 1/6 ηλεκτρονική επεξεργασία αιτήσεων
απόσπασης
Μέχρι 5/6 έκδοση αποφάσεων απόσπασης στο εξωτερικό
Μέχρι 5/6 έκδοση αποτελεσμάτων για φοίτηση στα
διδασκαλία
Από 1/6 μέχρι 5/6 έκδοση Υπουργικής Απόφασης για
αποσπάσεις εκτός σχολικών μονάδων (σε υπηρεσίες και
φορείς)
Από 6/6 μέχρι 10/6 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π. Ε. από
ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Από 6/6 μέχρι 15/6 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. από
ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Μέχρι 28/8 αιτήσεις νεοδιορίστων για απόσπαση
(αποσπάσεις νεοδιόριστων επιτρέπονται
μόνον για
σοβαρούς οικογενειακούς ή λόγους υγείας που δικαιολογούν
και την κατ' εξαίρεσιν μετάθεση)
• Από 5/9 μέχρι 8/9 αποσπάσεις νεοδιορίστων
α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
• Από 10/6 μέχρι 15/6 υποβολή αιτήσεων αποσπασμένων
εκπαιδευτικών Π.Ε. νια τοποθέτηση σε σχολική μονάδα
• Μέχρι 18/6 τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Π.Ε. σε σχολικές μονάδες
• 19/6 παρουσίαση εκπαιδευτικών Π.Ε., μετατεθέντων και
αποσπασθέντων, στις σχολικές μονάδες
• Από 19/6 μέχρι 21/6 προγραμματισμός σχολικών
μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος
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β) Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Από 15/6 μέχρι 20/6 υποβολή αιτήσεων αποσπασμένων
εκπαιδευτικών Δ. Ε. για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα
• Μέχρι 25/6 τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Δ.Ε. σε σχολικές μονάδες
• 28/6 παρουσίαση εκπαιδευτικών Δ.Ε., μετατεθέντων και
αποσπασθέντων, στις σχολικές μονάδες
• Από 28/6 μέχρι 30/6 προγραμματισμός σχολικών
μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος
0

Ενότητα Ζ Παράδοση διδακτικών εγχειριδίων Ο.Ε.Δ.Β.
• Μέχρι 20/1 οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν πίνακες
στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης με τον αριθμό
των αναγκαίων βιβλίων
• Μέχρι 25/1 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης κυρώνουν
τους πίνακες και τους επιστρέφουν στις Διευθύνσεις
• Μέχρι 31/1 να έχουν υποβληθεί οι προτάσεις για τις ποσότητες
βιβλίων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Δ.Β.
α) Για το Λεκανοπέδιο Αττικής
• Μέχρι 18/6 παράδοση βιβλίων απευθείας στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής
• Μέχρι 25/6 παράδοση βιβλίων απευθείας στα σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής
β) Για την υπόλοιπη Ελλάδα
• Μέχρι 10/6 παράδοση βιβλίων στους τόπους διανομής για τα
σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 18/6 παράδοση
τους στις σχολικές μονάδες
• Μέχρι 20/6 παράδοση βιβλίων στους τόπους διανομής για τα
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 25/6 παράδοση
τους στις σχολικές μονάδες

