
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

 

Αλεξανδρούπολη, 2 Ιουνίου 2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 

  

Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19 ΠΡΟΣ Τους εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης μας Πόλη:   681 31   Αλεξανδρούπολη  

Γραφείο: Διευθυντή  
Πληροφορίες: Αποστολακούδης Στέργιος  
Τηλέφωνο: 25513-55370-71  
Fax: 25510-88987  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Email: mail@dide.evr.sch.gr  
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr 

ΘΕΜΑ:  «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά – πρόσκληση υποβολής ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» 

 Οι τοποθετούμενοι σε νέες οργανικές θέσεις (από ρύθμιση υπεραριθμίας,  από μετάθεση, 
βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση) οφείλουν, μετά την  απόφαση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ, να αναλάβουν υπηρεσία την 30η Ιουνίου 2017. 

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (η οποία δεν αποτελεί ένσταση) για διόρθωση 

τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων από σήμερα 02-06-2017 έως και 07-06-2017 (ώρα 

15:00).  

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και δεν κατέστη 
δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, να υποβάλουν, εάν το 
επιθυμούν, εκ νέου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στις εναπομείνασες 
κενές οργανικές θέσεις (βλέπε πίνακα κενών)   μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Ιουνίου και ώρα 
14:00 (Γραφείο 2). 

 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μπορεί να υποβάλλεται, είτε 

αυτοπροσώπως (γραφείο 2) είτε με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (mail@dide.evr.sch.gr).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ,  και δεν θα τοποθετηθούν 

σε σχολεία της προτίμησής τους, θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί για 

το σχολικό έτος 2016 - 2017 μέχρι τη νέα τοποθέτησή τους. Στην ίδια σχολική μονάδα θα 

πραγματοποιήσουν και τη ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εντός του μήνα Ιουνίου2017, όπου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπηρεσιακές 
μεταβολές από το ΥΠΠΕΘ, θα κληθούν (σε συγκεκριμένες προθεσμίες που θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και θα αποσταλούν και στις σχολικές μονάδες) να υποβάλλουν 
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που θα παραμένουν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ και όσοι ΔΕΝ ΘΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που έχουν ΟΡΓΑΝΙΚΗ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που θα παραμένουν στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου για προσωρινή τοποθέτηση. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ 
Έβρου. 

Η παραπάνω κατάταξη υποδηλώνει και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα γίνουν οι 
επόμενες διαδικασίες τοποθέτησης. 

  

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για τις παραπάνω μεταβολές η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινώσει ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ πίνακες κενών – 
πλεονασμάτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 
Αποστολακούδης Στέργιος 

 


