
ΤΠΗΡΕΙΑΚΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ  2018 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΣΗΕΩΝ ελίδα 1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

& ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  

 
Αλεξανδροφπολθ, 18 Ιουνίου 2018 
 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 

  

Σαχ. Διεφκυνςθ:   Διμθτρασ 19   
Πόλθ:   681 31  Αλεξανδροφπολθ  
Γραφείο: Διευκυντι  
Πλθροφορίεσ: Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ   

Σθλζφωνο: 25513-55370-80   

Fax: 25510-88987  
ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

Email: mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα: http://dide.evr.sch.gr 

ΘΕΜΑ: «Τπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ανάλθψθ διδακτικοφ ωραρίου, χρονοδιάγραμμα αιτιςεων, 

ανάλθψθ υπθρεςίασ» 

Εν όψει των επόμενων υπθρεςιακϊν μεταβολϊν που κα ακολουκιςουν, κρίνουμε ςκόπιμο να 
προβοφμε ςε οριςμζνεσ διευκρινίςεισ, που ενδεχομζνωσ, κα επθρεάςουν και τισ διαδικαςίεσ 
ανακζςεων που κα ακολουκιςουν οι ςφλλογοι διδαςκόντων. 

Με βάςθ τισ εγκυκλίουσ και τισ οδθγίεσ που ζχει εκδϊςει το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.  μζχρι ςιμερα: 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ Ε ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ 
Με βάςθ το τελευταίο ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.ΕΘ. (Φ.361.22/46/137244/E3/26-8-2016 ΑΔΑ: 

ΩΓ34653Π-ΨΚ6), οι Διευκυντζσ και οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων και 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.), κακϊσ και οι Υπεφκυνοι Τομζα του Ε.Κ.  αναλαμβάνουν κατά 

προτεραιότθτα ωράριο διδαςκαλίασ με μακιματα Αϋ ανάκεςθσ και καλφπτουν το ωράριό τουσ  

με μακιματα Βϋ ανάκεςθσ.  

ΗΜΕΙΩΗ: Σφμφωνα με το άρκρο 30 παράγραφοσ 6 του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 Β/2018), ο 

αρικμόσ των υποδιευκυντϊν ορίηεται με βάςθ τον αρικμό των μακθτϊν που φοιτοφν ςτθ ςχολικι 

μονάδα, όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται μζςα ςτο μινα Σεπτζμβριο, κακϊσ και κατά τθ λιξθ του Αϋ 

τετραμινου για τα ΕΡΑ.Λ.,  αν ο αρικμόσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα δεν 

δικαιολογεί τον οριςμό ενόσ ι περιςςότερων υποδιευκυντϊν, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, με 

απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ  αναςτζλλεται θ άςκθςθ των κακθκόντων του 

υποδιευκυντι ι των υποδιευκυντϊν που πλεονάηουν. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ  
Τα μακιματα ανατίκενται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με τθν εξισ ςειρά προτεραιότθτασ: Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ διδάςκει: 

α) ςτο ςχολείο όπου είναι τοποκετθμζνοσ/θ οργανικά ι προςωρινά: 
1. μακιματα τθσ πρϊτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε αϋ και βϋ ανάκεςθ) 
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β) ςε τυχόν ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα ι ςε ςχολικι μονάδα του ίδιου ςυγκροτιματοσ: 
1. μακιματα τθσ πρϊτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε αϋ και βϋ ανάκεςθ) 

γ) ςε ςχολικι μονάδα τθσ ίδιασ ομάδασ ςχολείων: 
1. μακιματα τθσ πρϊτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε αϋ και βϋ ανάκεςθ) 

δ) ςε ςχολικι μονάδα όμορθσ ομάδασ ςχολείων: 
1. μακιματα τθσ πρϊτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε αϋ και βϋ ανάκεςθ) 

ε) ςε ςχολικι μονάδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ: 
1. μακιματα τθσ πρϊτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε αϋ και βϋ ανάκεςθ) 
 
ΟΔΗΓΙΕ: 
Α. Με τα μακιματα πρϊτθσ (Αϋ) ανάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί καλφπτουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο, ενϊ με τα μακιματα δεφτερθσ (Βϋ) ανάκεςθσ ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο ι καλφπτουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Οι διδακτικζσ ϊρεσ τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ 
βαςικισ ειδικότθτασ κακϊσ και οι διδακτικζσ ϊρεσ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ 
δεφτερθσ ειδικότθτασ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το όριο των ζντεκα (11) διδακτικϊν ωρϊν. 
 
Η Τρίτθ (Γϋ) Ανάκεςθ αφορά ςτθ βαςικι ειδικότθτα και ενεργοποιείται μετά τθν 30θ Σεπτεμβρίου, 
με απόφαςθ του ΡΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν ζχουν καλυφκεί, με τθν ίδια ςειρά που 
ακολουκείται ςτθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ ανάκεςθσ. Επίςθσ, μετά τθν 30θ 
Σεπτεμβρίου, εφόςον υπάρχουν διδακτικζσ ϊρεσ που δεν ζχουν καλυφκεί ςτο ςχολείο ι ςτο 
ςχολικό ςυγκρότθμα ι ςτα όμορα ςχολεία ι ςε άλλα ςχολεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, τότε 
οι διδακτικζσ ϊρεσ τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ ι τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ μποροφν να υπερβοφν τισ 
ζντεκα (11), μετά από ςχετικι απόφαςθ του ΡΥΣΔΕ. 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: 
Ζςτω ςτο Γυμνάςιο Α, ςτο οποίο υπθρετοφςαν πζντε (5) εκπαιδευτικοί φιλόλογοι με οργανικι, οι 
δφο φιλόλογοι ζχουν αποςπαςτεί και αφινουν λειτουργικό κενό ςαράντα (40) ωρϊν. 

Στο ςχολείο υπθρετοφν, με οργανικι τρεισ εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων Ξζνων Γλωςςϊν (ΡΕ05, 
ΡΕ06, ΡΕ07 ι ΡΕ34), τότε με βάςθ τα παραπάνω μποροφν να αναλάβουν το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ 
το οποίο το ζχουν Βϋ ανάκεςθ μζχρι και ζντεκα ϊρεσ ο κακζνασ. Ζςτω εννιά (9) τα τμιματα του 
ςχολείου Α, τότε οι ϊρεσ τθσ Ιςτορίασ, που είναι δεκαοκτϊ (18), μποροφν να αναλθφκοφν από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ των ξζνων γλωςςϊν (11 +7, 9+9, 6+6+6 ι με άλλο ςυνδυαςμό εντόσ των 
παραπάνω δεδομζνων).   

Αυτό δεν μπορεί να ςυμβεί ςε ςχολεία που υπθρετοφν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΡΕ02 
φιλολόγων με οργανικι και χρειάηονται αυτζσ τισ ϊρεσ για να ςυμπλθρϊςουν το υποχρεωτικό 
τουσ ωράριο, ακόμα και αν αυτοί ζχουν τοποκετθκεί οργανικά ςτο ςχολείο μετά τουσ 
ξενόγλωςςουσ.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: 
Ζςτω ςτο Γυμνάςιο Β, υπθρετοφν με οργανικι τρεισ εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων Ξζνων 
Γλωςςϊν (ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07 ι ΡΕ34) και διατίκεται με προςωρινι τοποκζτθςθ ζνασ (1) 
εκπαιδευτικόσ του κλάδου Ρ02 Φιλολόγων. 

Στο ςχολείο οι αδιάκετεσ ϊρεσ των φιλολόγων είναι είκοςι (20) και ζνασ εκ των εκπαιδευτικϊν 
των ξζνων γλωςςϊν δεν ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό του διδακτικό ωράριο για ζξι ϊρεσ. Τότε ο 
εκπαιδευτικόσ των ξζνων γλωςςϊν που υπθρετεί με οργανικι κα αναλάβει για ζξι (6)  ϊρεσ το 
μάκθμα τθσ Ιςτορίασ και ο εκπαιδευτικόσ του κλάδου ΡΕ02 Φιλολόγων το υπόλοιπο ωράριο των 
δεκατεςςάρων ωρϊν. 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ρ.Δ. 50/96, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί ι 
ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Ρ.Δ.100/1997  και ιςχφουν, προβλζπεται ότι 
κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ και μζχρι τθσ ρυκμίςεωσ τθσ υπεραρικμίασ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του εν λόγω άρκρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενϊ κατζχουν οργανικι κζςθ λόγω 
μεταβολϊν των ςχολικϊν μονάδων ι μείωςθσ του μακθτικοφ δυναμικοφ δεν ςυμπλθρϊνουν 
ωράριο, χαρακτθρίηονται λειτουργικά υπεράρικμοι και τοποκετοφνται ι διατίκενται για 
ςυμπλιρωςθ ωραρίου, μετά τθν ολοκλιρωςθ των τοποκετιςεων ςε οργανικά κενά. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και τθν ολοκλιρωςθ των τοποκετιςεων ςε οργανικά κενά 
εξακολουκοφν και παραμζνουν ςτθ διάκεςθ των ΠΤΔΕ τοποκετοφνται ςε λειτουργικά κενά μετά 
τουσ λειτουργικά υπεράρικμουσ. 

Στθ ςυνζχεια τοποκετοφνται, ςυγκρινόμενοι από κοινοφ, οι αποςπαςμζνοι από άλλα ΡΥΣΔΕ και 
όςοι αιτοφνται ΑΠΟΠΑΗ  εντόσ του ΡΥΣΔΕ. Οι τοποκετιςεισ τουσ γίνονται με τθ μοριοδότθςθ 
των αποςπάςεων εκάςτου ςυγκρινόμενοι μεταξφ τουσ.  

Συμπλθρωματικά γνωρίηουμε ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ.Δ. 50/96, όπωσ 
τροποποιικθκε από το άρκρο 30 του Ν.3848/2010, ορίηεται ότι οι ανικοντεσ ςτισ ειδικζσ 
κατθγορίεσ μετάκεςθσ τθσ παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Ρ.Δ. 50/96 προθγοφνται ζναντι των 
λοιπϊν εκπαιδευτικϊν (τθσ ίδιασ περίπτωςθσ)  και κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων. 

Σχετικά με τισ τοποκετιςεισ των κατά προτεραιότθτα αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν (πλθν όςων 
ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ τθσ παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Ρ.Δ. 50/96), 
υπενκυμίηουμε ότι θ προτεραιότθτα ςτισ αποςπάςεισ από ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΔΕ αφορά αποκλειςτικά 
τισ εν λόγω αποςπάςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί ςυγκρίνονται μόνο μεταξφ τουσ. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν ςυγκρίνονται με τουσ οργανικά ανικοντεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΔΕ, κακϊσ κατ’ ζννοια και ςκοπό οι οργανικά ανικοντεσ 
προθγοφνται των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν. 

ΗΜΕΙΩΗ: Οι τοποκετοφμενοι ςε λειτουργικά κενά αναλαμβάνουν ωράριο ςφμφωνα με όςα 
ζχουν αναφερκεί ανωτζρω.  

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ 
Για τθ ςυμπλιρωςθ του ωραρίου ιςχφουν όςα αναφζρκθκαν παραπάνω. Εκπαιδευτικόσ που 
ςυμπλθρϊνει το διδακτικό του ωράριο ςτθ ςχολικι μονάδα που είναι τοποκετθμζνο οργανικά ι 
προςωρινά (με μακιματα Αϋ και Βϋ ανάκεςθσ) δεν μπορεί να αιτείται ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΩΑΙΟΥ ςε 
άλλθ ςχολικι μονάδα. Ο εκπαιδευτικόσ αυτόσ δφναται να αιτθκεί ΑΡΟΣΡΑΣΗ ςε άλλθ ςχολικι 
μονάδα. Η ςυμπλιρωςθ ωραρίου είναι πάντοτε ςυνυφαςμζνθ με το υπόλοιπο που απομζνει 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο και τισ 
ϊρεσ που παραμζνουν αδιάκετεσ και ωσ εκ τοφτου δεν είναι δυνατό πάντοτε να ακολουκείται 
μόνο ο πίνακασ μοριοδότθςθσ και  οι προτιμιςεισ των ενδιαφερομζνων. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Από τθ Δευτζρα 18 Ιουνίου 2018 ζωσ τθ Δευτζρα 25 Ιουνίου καλοφνται να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ 
- ΔΗΛΩΗ 

 Πςοι παραμζνουν ςτθ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ και επικυμοφν να τοποκετθκοφν 
προςωρινά για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (υπόδειγμα 3 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ). Πςοι 
παραλείπουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ κα τοποκετθκοφν με πρόταςθ του ΡΥΣΔΕ 
ΕΒΟΥ ςε υπάρχοντα κενά για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

 Πςοι υπθρετοφν με οργανικι και επικυμοφν να αποςπαςτοφν, για το ςχολικό ζτοσ 2018-
2019, ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ ι του ΡΥΣΡΕ ΕΒΟΥ (υπόδειγμα 5 
ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ). Όςοι εκπαιδευτικοί αποςπϊνται ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ με αίτθςι τουσ, ακόμα και εάν χαρακτθρίηονται ωσ πλεονάηον 
προςωπικό, λαμβάνουν τισ μονάδεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι των ςχολικϊν μονάδων 
που τοποκετοφνται.  

Όςοι εκπαιδευτικοί αποςπαςτοφν από άλλα ΠΤΔΕ ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, κα υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ 
– ΔΗΛΩΗ για τοποκζτθςθ (υπόδειγμα 6 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ) εντόσ πζντε (05) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποςπάςεων. 

ΗΜΕΙΩΗ:  Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλεται, αποκλειςτικά, με το ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ (mail@dide.evr.sch.gr). 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΡΑ – ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΩΝ 

1. Εκπαιδευτικοί που κα κρικοφν λειτουργικά υπεράρικμοι (Ολικά ι μερικά), με βάςθ τα 
ςτοιχεία τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ, τα οποία κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, από τισ  20 
Αυγοφςτου 2018 και ζπειτα,  κα ενθμερωκοφν για τα υπάρχοντα κενά και κα κλθκοφν, 
εάν το επικυμοφν, να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα 2 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ) 
μζχρι ςτισ 28 Αυγοφςτου 2018. Όςοι υποβάλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ, τοποκετοφνται κατά 
προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, ςτα ςχολεία τθσ ίδιασ ομάδασ ι 
όμορων ομάδων και λαμβάνουν τα μόρια τθσ ςχολικισ μονάδασ ι των ςχολικϊν 
μονάδων που κα τοποκετθκοφν. Εάν παραλείπουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, 
τότε κα τοποκετοφνται ςε υπάρχοντα κενά, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, και κα 
λαμβάνουν τα μόρια τθσ οργανικισ τουσ, εκτόσ και εάν τα ςχολεία τοποκζτθςθσ ζχουν 
περιςςότερεσ μονάδεσ, οπότε και κα λαμβάνουν αυτζσ. Μζροσ αυτϊν των τοποκετιςεων 
ενδζχεται να τροποποιθκεί ςτισ 3 Σεπτεμβρίου 2018, όταν και οι Σφλλογοι Διδαςκόντων 
των ςχολικϊν μονάδων κα ζχουν προβεί ςτθν ανάκεςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ.  

2. Εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ ΔΙΑΘΕΣΗ του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ και όςοι κρίκθκαν 
λειτουργικοί υπεράρικμοι και δεν μπόρεςαν να τοποκετθκοφν με τθν προθγοφμενθ 
διαδικαςία. 

3. Εκπαιδευτικοί που ιρκαν με ΑΡΟΣΡΑΣΗ από άλλα ΡΥΣΔΕ και εκπαιδευτικοί που 
αιτικθκαν απόςπαςθ εντόσ του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ. 

Όλεσ οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςτισ 31 Αυγοφςτου 2018 
και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΙΔΕ 
ΕΒΡΟΤ. 

mailto:mail@dide.evr.sch.gr
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ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΟΙ εκπαιδευτικοί που κα αποςπαςτοφν από άλλα ΡΥΣΔΕ ςτο ΡΥΣΔΕ Ζβρου (ακόμα και αν είναι να 
τοποκετθκοφν ςτθν ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ) κάνουν πράξθ ανάλθψθσ, υποχρεωτικά,  τθν 3θ 
Σεπτεμβρίου 2018 ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ (γραφείο 4).  

Πλοι οι υπόλοιποι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ι τθσ υπθρεςίεσ που τοποκετοφνται. 

ΠΡΟΟΧΗ: Οι αποςπαςμζνοι,  ςε υπθρεςίεσ, ςε ςχολεία του εξωτερικοφ και ςε ςχολεία άλλων 
ΡΥΣΔΕ, διαβιβάηουν ςτθ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ τθν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ με δικι τουσ ευκφνθ.  

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 
Οι Διευκυντζσ/ντριεσ αναλαμβάνουν κατά προτεραιότθτα ωράριο διδαςκαλίασ ςε εκείνεσ τισ 
περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί τθσ ίδιασ ειδικότθτασ ςυμπλθρϊνουν το πλιρεσ ωράριό τουσ 
ςε ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ ι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σε άλλθ περίπτωςθ μειϊνουν 
αντίςτοιχα το διδακτικό τουσ ωράριο, προκειμζνου, ςφμφωνα και με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, 
να εκπλθρϊνουν τα διοικθτικά και  επιςτθμονικά – παιδαγωγικά κακικοντά τουσ. 

Τα τμιματα όλων των τφπων των ςχολικϊν μονάδων κα οριςτικοποιθκοφν, ςφμφωνα και με τισ 
προβλζψεισ του άρκρου 22, παράγραφοσ 2, εδάφιο β τθσ Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22.01.2018 – Φ.Ε.Κ. 
Βϋ120/2018, το αργότερο μζχρι ςτισ 10 Ιουλίου 2018. 

Επομζνωσ θ υπθρεςία κα ζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ ςωςτι και ενδεδειγμζνθ διαχείριςθ 
του προςωπικοφ.   

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ  
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 
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