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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 

  

Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19   
Πόλη:   681 31  Αλεξανδρούπολη  
Γραφείο: Διευθυντή  
Πληροφορίες: Αποστολακούδης Στέργιος   

Τηλέφωνο: 25513-55370-80   

Fax: 25510-88987  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

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

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσιακές μεταβολές,  χρονοδιάγραμμα αιτήσεων» 

Εν όψει των επόμενων υπηρεσιακών μεταβολών που θα ακολουθήσουν, κρίνουμε σκόπιμο να 
προβούμε, για ακόμα μία φορά, σε ορισμένες διευκρινίσεις, που ενδεχομένως, θα επηρεάσουν 
και τις διαδικασίες αναθέσεων που θα ακολουθήσουν οι σύλλογοι διδασκόντων. 

Με βάση τις εγκυκλίους και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  μέχρι σήμερα: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Με βάση το τελευταίο έγγραφο του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Φ.361.22/46/137244/E3/26-8-2016 ΑΔΑ: 

ΩΓΣ34653ΠΣ-ΨΚ6), οι Διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέα του Ε.Κ.  αναλαμβάνουν κατά 

προτεραιότητα ωράριο διδασκαλίας με μαθήματα Α΄ ανάθεσης και καλύπτουν το ωράριό τους  

με μαθήματα Β΄ ανάθεσης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 6 του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 Β/2018), ο 

αριθμός των υποδιευθυντών ορίζεται με βάση τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στη σχολική 

μονάδα, όπως αυτός διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ 

τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ.,  αν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στη σχολική μονάδα δεν 

δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα, με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης  αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του 

υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. 

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) 

mailto:mail@dide.evr.sch.gr
http://dide.evr.sch.gr/


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  2018 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 2 
 

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. 
 
Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η 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.  



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  2018 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 3 
 

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 αυτό έχει τροποποιηθεί ή 
συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997  και 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, συγκρινόμενοι από κοινού, οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και 
όσοι αιτούνται ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ  εντός του ΠΥΣΔΕ. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση 
των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους.  

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 (της ίδιας περίπτωσης)  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.  

 
ΣΥΖΥΓΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ: Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο 
ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και δεν έχουν καταθέσει βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης του/της συζύγου 
στρατιωτικού να το πράξουν από Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. Για την κατηγορία αυτή θα ισχύσει η 
νέα διάταξη του Ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 A’). 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τοποθετούμενοι σε λειτουργικά κενά αναλαμβάνουν ωράριο σύμφωνα με όσα 
έχουν αναφερθεί ανωτέρω.  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 
Για τη συμπλήρωση του ωραρίου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εκπαιδευτικός που 
συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο στη σχολική μονάδα που είναι τοποθετημένο 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 ακολουθείται 
μόνο ο πίνακας μοριοδότησης και  οι προτιμήσεις των ενδιαφερομένων. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ (ολικά για πλήρη διάθεση ή μερικά για  συμπλήρωση ωραρίου)  
Επειδή ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλες οι μεταβολές που πραγματοποιούνται με αποφάσεις του 
ΥΠΠΕΘ (Β΄ φάση αποσπάσεων, μετατάξεις κλπ), στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στις 16 
Ιουλίου θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών και επομένως θα 
καθοριστεί το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου, θα κληθούν να προβούν στην κατάθεση των 
αντίστοιχων ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ οι κρινόμενοι ως  Λειτουργικά Υπεράριθμοι. 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εικόνα των λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων, η 
ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ ανακοινώνει ενδεικτικούς πίνακες κενών – πλεονασμάτων (με τα δεδομένα μέχρι στις 
15 Ιουλίου 2018). Τα λειτουργικά κενά - πλεονάσματα εμφανίζονται ανά κατηγορία σχολικών 
μονάδων (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ για τεχνικούς λόγους), υπάρχει 
και σχετική επεξεργασία από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ και για το λόγο αυτό ανακοινώνονται και πίνακες 
λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων μετά από επεξεργασία. Εάν στην πορεία ανακοινωθούν και 
άλλες μεταβολές, οι πίνακες αυτοί θα επικαιροποιηθούν και θα τεθούν προς έγκριση στο ΠΥΣΔΕ 
ΕΒΡΟΥ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι καταβάλλεται 
προσπάθεια, από την πλευρά της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι υπηρεσιακές 
μεταβολές, γνωρίζοντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα οριστικοποιηθεί μετά την 3η 
Σεπτεμβρίου 2018, όταν θα έχουν συνεδριάσει και οι Σύλλογοι Διδασκόντων για να αποφασίσουν 
σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων στο προσωπικό. Με βάση και την εμπειρία των 
προηγούμενων χρόνων τα δεδομένα δεν μεταβάλλονται δραματικά.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

1. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται λειτουργικά υπεράριθμοι (Ολικά ή μερικά, με βάση τους 
πίνακες, είναι αυτοί που δεν συμπληρώνουν το πλήρες διδακτικό ωράριό τους στη 
σχολική μονάδα που έχουν οργανική), με βάση τα στοιχεία της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, τα οποία 
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και θα επικαιροποιούνται στη συνέχεια, θα κληθούν, 
εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (υπόδειγμα 2 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ) 
στο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί, πιθανότατα αύριο Δευτέρα 16 Ιουλίου, 
μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. Όσοι υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, στα σχολεία της 
ίδιας ομάδας ή όμορων ομάδων και λαμβάνουν τα μόρια της σχολικής μονάδας ή των 
σχολικών μονάδων που θα τοποθετηθούν. Εάν παραλείπουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – 
ΔΗΛΩΣΗ, τότε θα τοποθετούνται σε υπάρχοντα κενά, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, και 
θα λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους, εκτός και εάν τα σχολεία τοποθέτησης έχουν 
περισσότερες μονάδες, οπότε και θα λαμβάνουν αυτές. Σημειωτέον ότι στην ΑΙΤΗΣΗ – 
ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και την επιλογή 
σχολείων της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ.  Από την πλευρά της υπηρεσίας κρίνεται σκόπιμο να γίνει 
γνωστό και το θέμα της καταβολής οδοιπορικών εξόδων λόγω τοποθέτησης σε άλλη 
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σχολική μονάδα, εάν η τοποθέτηση γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου σε σχολική 
μονάδα η οποία βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής του, τότε δεν θα 
καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα.  

2. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και όσοι κρίθηκαν 
λειτουργικά υπεράριθμοι και δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν με την προηγούμενη 
διαδικασία. 

3. Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με ΑΠΟΣΠΑΣΗ από άλλα ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικοί που 
αιτήθηκαν απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. Ισχύει η εξαίρεση των συζύγων 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Γίνεται φανερό ότι, για να γίνουν οι τοποθετήσεις των περιπτώσεων 2 και 3, θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις της περίπτωσης 1. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Οι Διευθυντές/ντριες αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα ωράριο διδασκαλίας σε εκείνες τις 
περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας συμπληρώνουν το πλήρες ωράριό τους 
σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε άλλη περίπτωση μειώνουν 
αντίστοιχα το διδακτικό τους ωράριο, προκειμένου, σύμφωνα και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
να εκπληρώνουν τα διοικητικά και  επιστημονικά – παιδαγωγικά καθήκοντά τους. 

Για την οριστικοποίηση του αριθμού των τμημάτων όλων των τύπων των σχολικών μονάδων 
αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 
σε ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ. 

 

 

 Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ  
 

Αποστολακούδης Στέργιος 

 


