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ΠΡΟΣ

Τους εκπαιδευτικούς της περιοχής
ευθύνης μας

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών – Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών»

Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων περιγράφεται στις
παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ
100/1997.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της
παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης»,
πλην των πολυτέκνων, επειδή οι τελευταίοι, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 3848/2010, «δεν
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος».

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών
Α.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και έχουν υποβάλει ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ βρίσκεται σε ισχύ, όσοι όμως το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ΝΕΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ύστερα από υπεραριθμία από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έως και την
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr,
mail@dide.evr.sch.gr) (Για το Γραφείο 2).

Μετά τη ρύθμιση της υπεραριθμίας εκπαιδευτικών (πρόταση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις ή
παραμονή στο ίδιο σχολείο) θα αναμορφωθεί ο πίνακας κενών – πλεονασμάτων.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
2. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου και έχουν
υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
3. Εκπαιδευτικοί που έχουν έρθει στην περιοχή του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου, ύστερα από
μετάθεση.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν υποβάλει ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ βρίσκεται σε ισχύ, όσοι όμως το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ΝΕΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μπορούν να το πράξουν από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έως και την
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017,
μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr,
mail@dide.evr.sch.gr) (Για το Γραφείο 2).

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου και έχουν υποβάλει
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ βρίσκεται σε ισχύ, όσοι όμως το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μπορούν να το πράξουν από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έως και
την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017,
μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr,
mail@dide.evr.sch.gr) (Για το Γραφείο 2).
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών για:
1. Εκπαιδευτικούς που θα κριθούν ως Λειτουργικά Υπεράριθμοι ή δεν θα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το διδακτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση.
2. Εκπαιδευτικούς που θα παραμείνουν στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου.
3. Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός
του ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών, αφού ενημερωθούν για τα κενά και τις ώρες
από τους σχετικούς πίνακες που θα αναρτήσει η ΔΙΔΕ Έβρου στην ιστοσελίδα της, θα
υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017
μέχρι και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για
απόσπαση θα μπορούν να συμπεριλάβουν μέσα στις 20 προτιμήσεις τους, σε κάποια
θέση προτίμησης, και την προτίμησή τους για απόσπαση στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ.
Τα έντυπα δηλώσεων και οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις επισυνάπτονται.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί στη δήλωσή του να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές
μονάδες για βελτίωση θέσης-τοποθέτησης. Σ’ αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία
στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στο πίνακα οργανικών κενών, καθώς
επίσης και σχολεία στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη
διαδικασία των μεταθέσεων.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dideevr@sch.gr,
mail@dide.evr.sch.gr)

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οργανικά ανήκοντες στη σχολική μονάδα
Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική
μονάδα στις 30 Ιουνίου 2017. Η πράξη αυτή γίνεται στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων
συγκεντρωτικά για όλους. Όσοι εξ αυτών βρίσκονται με απόσπαση σε διάφορες υπηρεσίες και η
απόσπασή τους λήγει στις 31 Αυγούστου 2017 καταγράφονται στο πρακτικό και δίπλα στο όνομα
τους αναγράφεται η απόφαση απόσπασης. Επομένως στην πράξη αυτή του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ θα
καταγραφούν όλοι όσοι κατέχουν οργανική και δίπλα στο όνομά τους θα υπάρχει είτε η υπογραφή
τους είτε ο λόγος απουσίας τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με εκπαιδευτικούς που είχαν απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ θα μπορούν να
κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας και μέσω τηλεομοιοτυπίας. (Επομένως δίπλα στο όνομά τους
θα γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου). Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί θα συμπεριληφθούν κανονικά στις θερινές υπηρεσίες της σχολικής μονάδας.
Εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ το σχολικό έτος 2016 -2017
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ κάνουν πράξη ανάληψης
υπηρεσίας στις 30 Ιουνίου 2017 στη σχολική μονάδα που είχαν διατεθεί για το σχολικό έτος 20162017 (εξαιρούνται όσοι πήραν μετάθεση), τα ονόματα των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής
καταγράφονται σε ξεχωριστή πράξη στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αντίγραφα των πράξεων αυτών αποστέλλονται
-με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο- αυθημερόν στη ΔΙΔΕ Έβρου.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα συμπεριληφθούν και στις θερινές υπηρεσίες της σχολικής μονάδας.
Όσοι είχαν διατεθεί εξ ολοκλήρου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κάνουν πράξη ανάληψης
υπηρεσίας στη ΔΙΔΕ Έβρου (γραφείο 4).
Εκπαιδευτικοί από μετάθεση στην περιοχή του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ
Στις 30 Ιουνίου 2017 κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΙΔΕ Έβρου (γραφείο 4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την έκδοση απόφασης από την ΠΔΕ – ΑΜΘ θα κάνουν πράξη ανάληψης
υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ρύθμιση υπεραριθμίας .
Η ρύθμιση της υπεραριθμίας σε οργανικές θέσεις θα γίνει (μετά την αναπομπή της πρότασης του
ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ από την ΠΔΕ – ΑΜΘ) το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Οι
εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Όσοι εκπαιδευτικοί θα παραμένουν και στο τέλος του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Λειτουργικά
Υπεράριθμοι ή δεν θα συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο στο σχολείο τους θα υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ
– ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25
Αυγούστου 2017, για να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις.
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε οργανική θέση θα γίνει με απόφαση της ΠΔΕ – ΑΜΘ, οι
πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν
για το χρόνο που θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα που θα
τοποθετηθούν.
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών (για τους εκπαιδευτικούς που δεν θα καταστεί δυνατό να
τοποθετηθούν σε οργανική θέση).
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση θα γίνει σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ
ΕΒΡΟΥ στο τέλος του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (μέχρι τότε θα παραμένουν στο σχολείο που είχαν
τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2016-2017) και οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής θα υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25
Αυγούστου 2017.
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, έχουν
προθεσμία για να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από τη Δευτέρα 21
Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν ως Αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης
του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ θα υπογράψουν στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΔΙΔΕ Έβρου την πράξη απόλυσης
(όσοι δεν κατάγονται από το νομό Έβρου) την 30η Ιουνίου 2017 μετά τις 12:00, όσοι κατάγονται
από το νομό Έβρου την 3η Ιουλίου 2017 (γραφείο 7) και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί (δυστυχώς) την φυσική τους παρουσία στα γραφεία της ΔΙΔΕ Έβρου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους,
ενυπόγραφα, για το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Πίνακας εκπαιδευτικών, που κρίθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, κατά σχολική μονάδα
ανά κλάδο και ειδικότητα
2. Πίνακας κενών – πλεονασμάτων
3. Αίτηση - Δήλωση για τοποθέτηση σε οργανική θέση (ύστερα από ρύθμιση υπεραριθμίας,
από βελτίωση, στη διάθεση ή μετάθεση)

Ο Διευθυντής
της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ

Αποστολακούδης Στέργιος

