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ΠΡΟΣ

Τους εκπαιδευτικούς της περιοχής
ευθύνης μας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσιακές μεταβολές (προσωρινού χαρακτήρα)»
Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των
τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών, προς τούτο η ΔΙΔΕ Έβρου ανακοινώνει το
παρακάτω χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών, οι οποίες θα λάβουν χώρα με την εξής
χρονική σειρά.


Από Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 έως και Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00
υποβολή αιτήσεων (και Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα) των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής
της ΔΙΔΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2017 -2018.



Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 κατάρτιση και ανακοίνωση αξιολογικού πίνακα των
υποψήφιων Διευθυντών (νέες αιτήσεις).



Από Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00
υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών:

1. Εκπαιδευτικοί που παραμένουν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ και όσοι ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το
υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που έχουν ΟΡΓΑΝΙΚΗ (βλέπε προσωρινούς
ενημερωτικούς πίνακες της ΔΙΔΕ Έβρου).
2. Εκπαιδευτικοί που είναι στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Έβρου για προσωρινή τοποθέτηση.
3. Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
4. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ Έβρου
και εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Έβρου.

Η παραπάνω κατάταξη (1, 2, 3, 4), υποδηλώνει και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία
θα γίνουν οι επόμενες διαδικασίες τοποθέτησης.
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Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για τις παραπάνω μεταβολές η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ πίνακες κενών –
πλεονασμάτων.


Από Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 έως και τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 προθεσμία
ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών (νέες αιτήσεις).



Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Έβρου (ως συμβούλιο επιλογής) για την
εξέταση των ενστάσεων και ανάρτηση του αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών (νέες αιτήσεις), θα
ανακοινωθεί από τη ΔΙΔΕ Έβρου η περαιτέρω διαδικασία (πρόγραμμα συνεντεύξεων
κλπ).


Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Έβρου για τις τοποθετήσεις
εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων (1, 2, 3, 4)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: Ο/Η
εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους
ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους
ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της
βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της
δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.
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Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30 η
Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά
που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η
Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο
σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε
οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις
έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
Έστω στο Γυμνάσιο Α, στο οποίο υπηρετούσαν πέντε (5) εκπαιδευτικοί φιλόλογοι με οργανική, οι
δύο φιλόλογοι έχουν αποσπαστεί και αφήνουν λειτουργικό κενό σαράντα (40) ωρών.
Στο σχολείο υπηρετούν, με οργανική τρεις εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07 ή ΠΕ34), τότε με βάση τα παραπάνω μπορούν να αναλάβουν το μάθημα της Ιστορίας
το οποίο το έχουν Β΄ ανάθεση μέχρι και έντεκα ώρες ο καθένας. Έστω εννιά (9) τα τμήματα του
σχολείου Α, τότε οι ώρες της Ιστορίας, που είναι δεκαοκτώ (18), μπορούν να αναληφθούν από
τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών (11 +7, 9+9, 6+6+6 ή με άλλο συνδυασμό εντός των
παραπάνω δεδομένων).
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε σχολεία που υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02
φιλολόγων με οργανική και χρειάζονται αυτές τις ώρες για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό
τους ωράριο, ακόμα και αν αυτοί έχουν τοποθετηθεί οργανικά στο σχολείο μετά τους
ξενόγλωσσους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:
Έστω στο Γυμνάσιο Β, υπηρετούν με οργανική τρεις εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Ξένων
Γλωσσών (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ή ΠΕ34) και διατίθεται με προσωρινή τοποθέτηση ένας (1)
εκπαιδευτικός του κλάδου Π02 Φιλολόγων.
Στο σχολείο οι αδιάθετες ώρες των φιλολόγων είναι είκοσι (20) και ένας εκ των εκπαιδευτικών
των ξένων γλωσσών δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του διδακτικό ωράριο για έξι ώρες. Τότε ο
εκπαιδευτικός των ξένων γλωσσών που υπηρετεί με οργανική θα αναλάβει για έξι (6) ώρες το
μάθημα της Ιστορίας και ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων το υπόλοιπο ωράριο των
δεκατεσσάρων ωρών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι
κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν
οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού
δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και
τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των
τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.



Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά
εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά
κενά μετά τους λειτουργικά υπεράριθμους.



Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΔΕ. Οι
τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι
μεταξύ τους.
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Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.
50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες
στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96
προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών και κατά τη διαδικασία των
τοποθετήσεων.



Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών
(πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του
Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται
μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και
τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια και
σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Επομένως, στην παρούσα φάση, λειτουργικά υπεράριθμος κρίνεται ο εκπαιδευτικός που δεν
μπορεί να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του διδακτικό ωράριο (Α΄ και Β΄ ανάθεση) στο σχολείο
της οργανικής του. Επομένως ο χαρακτηρισθείς ως οργανικά υπεράριθμος, μπορεί τώρα να
συμπληρώνει ωράριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τοποθετούμενοι σε λειτουργικά κενά αναλαμβάνουν ωράριο σύμφωνα με όσα
έχουν αναφερθεί ανωτέρω.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Για τη συμπλήρωση του ωραρίου ισχύουν ότι αναφέρθηκε παραπάνω. Εκπαιδευτικός που
συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο στη σχολική μονάδα που είναι τοποθετημένος οργανικά ή
προσωρινά (με μαθήματα Α΄ και Β΄ ανάθεσης) δεν μπορεί να αιτείται ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ σε
άλλη σχολική μονάδα. Ο εκπαιδευτικός αυτός δύναται να αιτηθεί ΑΠΟΣΠΑΣΗ σε άλλη σχολική
μονάδα. Η συμπλήρωση ωραρίου είναι πάντοτε συνυφασμένη με το υπόλοιπο που απομένει
στους εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο και τις
ώρες που παραμένουν αδιάθετες και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό πάντοτε να ακολουθείτε
μόνο ο πίνακας μοριοδότησης και οι προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.
Συνημμένα έντυπα:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, για συμμετοχή
στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής.
2. Αίτηση για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (Λειτουργικά υπεράριθμοι, όσοι δεν συμπληρώνουν το
υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους).
3. Αίτηση για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ
Έβρου).
4. Αίτηση για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (Νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, εφ’ όσον αναλάβει
υπηρεσία).
5. Αίτηση απόσπασης – Δήλωση τοποθέτησης για σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Έβρου
(Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση σε άλλο σχολείο, εκπαιδευτικοί που ήρθαν με
απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ).
6. Ενδεικτικοί πίνακες λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2017 -2018 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρξουν
υπηρεσιακές μεταβολές και μεταβληθούν τα δεδομένα θα ανακοινωθούν νέοι πίνακες).

Ο Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
Αποστολακούδης Στέργιος
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