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ΘΕΜΑ: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ, με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019 και 

χρονοδιάγραμμα υπθρεςιακϊν μεταβολϊν» 

ΧΕΣΙΚΑ: Σο υπ’ αριθ. πρωτ.: 98732/Ε2/20.06.2019 ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΣΑΘΕΗ το 2019 ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, κα κάνουν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ ωσ εξισ: 

 Οι εκπαιδευτικοί που ζλαβαν μετάθεςη το 2019 ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, επειδή λόγω τησ προεκλογικήσ 
περιόδου ζχουν αναςταλεί όλεσ οι υπηρεςιακζσ μεταβολζσ και δεν ζχουν τοποθετηθεί ςε ςχολική 
μονάδα, θα κάνουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ την Παραςκευι 28 Ιουνίου 2019 ςτα γραφεία τησ 
ΔΙΔΕ Ζβρου (Δήμητρασ 19, 2οσ όροφοσ, γραφείο 15, τηλζφωνο επικοινωνίασ 2551355380 κ. 
Μϊρου). 

 Οι ωσ άνω εκπαιδευτικοί δφνανται, προσ διευκόλυνςή τουσ και εφόςον υπηρετοφν ςε άλλη 
περιοχή, να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ με τη διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ωσ  άνω ςχετικό 
ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ (υμπληρϊνοντασ το ςυνημμζνο υπόδειγμα τησ Τπεφθυνησ Δήλωςησ). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 
1. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ και ζχουν οργανική θζςη ςε ςχολική 

μονάδα. 

 Ζλαβαν απόςπαςη για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 ςε άλλο ΠΤΔΕ, βρίςκονται ςε άδεια κφηςησ, 
λοχείασ ή ανατροφήσ παιδιοφ, θα κάνουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ την Παραςκευι 28 Ιουνίου 
2019 ςτα γραφεία τησ ΔΙΔΕ Ζβρου (Δήμητρασ 19, 2οσ όροφοσ, γραφείο 15, τηλζφωνο επικοινωνίασ 
2551355380 κ. Μϊρου). 

 Οι ωσ άνω εκπαιδευτικοί δφνανται, προσ διευκόλυνςή τουσ και εφόςον υπηρετοφν ςε άλλη 
περιοχή, να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ με τη διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ωσ  άνω ςχετικό 
ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ (υμπληρϊνοντασ το ςυνημμζνο υπόδειγμα τησ Τπεφθυνησ Δήλωςησ). 
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2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι ςτη ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ. 

 Ζλαβαν απόςπαςη για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 ςε άλλο ΠΤΔΕ, βρίςκονται ςε άδεια κφηςησ, 
λοχείασ ή ανατροφήσ παιδιοφ, θα κάνουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ την Παραςκευι 28 Ιουνίου 
2019 ςτα γραφεία τησ ΔΙΔΕ Ζβρου (Δήμητρασ 19, 2οσ όροφοσ, γραφείο 15, τηλζφωνο επικοινωνίασ 
2551355380 κ. Μϊρου). 

 Οι ωσ άνω εκπαιδευτικοί δφνανται, προσ διευκόλυνςή τουσ και εφόςον υπηρετοφν ςε άλλη 
περιοχή, να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ με τη διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ωσ  άνω ςχετικό 
ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ (υμπληρϊνοντασ το ςυνημμζνο υπόδειγμα τησ Τπεφθυνησ Δήλωςησ). 

 Σοποθετήθηκαν ςε ςχολική μονάδα του ΠΤΔΕ Ζβρου (με οποιαδήποτε ςχζςη) ή και διατζθηκαν 
για ςυμπλήρωςη ωραρίου ςε ςχολική μονάδα του ΠΤΔΕ Ζβρου, θα κάνουν πράξη ανάληψησ 
υπηρεςίασ την Παραςκευι 28 Ιουνίου 2019, ςτη ςχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Όςοι/όςεσ εκπαιδευτικοί επιλζγουν να αναλάβουν υπηρεςία με αποςτολή Τπεφθυνησ Δήλωςησ, 
η διαδικαςία που ακολουθείται είναι η εξήσ: 

Για όςουσ/όςεσ εκπαιδευτικοφσ ανήκουν οργανικά ςε ςχολική μονάδα, αποςτζλλουν την 
υπεφθυνη δήλωςη ςτη ςχολική μονάδα και κατόπιν, αποκλειςτικά και μόνο δια μζςω του 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (mail@dide.evr.sch.gr), αποςτζλλουν την υπεφθυνη δήλωςη ςτη 
ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ ςε μορφή PDF είτε θζτοντασ ψηφιακή υπογραφή, είτε αφοφ ζχουν υπογράψει την 
υπεφθυνη δήλωςη τη «ςκανάρουν» ςε μορφή PDF. 

Για όςουσ/όςεσ εκπαιδευτικοφσ δεν ανήκουν οργανικά ςε ςχολική μονάδα, αποκλειςτικά και 
μόνο  δια μζςω του ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (mail@dide.evr.sch.gr), αποςτζλλουν την 
υπεφθυνη δήλωςη ςτη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ ςε μορφή PDF είτε θζτοντασ ψηφιακή υπογραφή, είτε αφοφ 
ζχουν υπογράψει την υπεφθυνη δήλωςη τη «ςκανάρουν» ςε μορφή PDF. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Ε ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ (Μετά τθ ρφκμιςθ των υπεράρικμων) 

υνεδρίαςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ την Σετάρτθ 10 Ιουλίου 2019  με θζμα: «Πρόταςη τοποθζτηςησ 
εκπαιδευτικϊν ςε κενζσ οργανικζσ θζςεισ (από βελτίωςη, μετάθεςη, διάθεςη και νεοδιόριςτοι) 
γενικϊν μεταθζςεων». 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 ‘όπωσ αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997, 
τοποθετοφνται ςε οργανικζσ θζςεισ κρινόμενοι με βάςη τη μοριοδότηςή τουσ οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ 
διάκεςθ των ΠΤΔΕ (οριςτικζσ τοποκετιςεισ), οι μετατικζμενοι από περιοχή ςε περιοχή και οι εκπαιδευτικοί που 
αιτοφνται μετάκεςθ από ςχολείο ςε ςχολείο τησ ίδιασ περιοχήσ μετάθεςησ (βελτίωςη θζςησ) και κατ’ εξαίρεςη οι 
νεοδιόριςτοι. 

Να επιςημανθεί ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παρ.12 του άρθρου 15, οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν 
ςε ςχολεία τησ προτίμηςησ τουσ τοποθετοφνται προσ το ςυμφζρον τησ υπηρεςίασ ςτισ υπόλοιπεσ κενζσ θζςεισ. 
Επομζνωσ, δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά ςε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί τησ ίδιασ 
ειδικότητασ ςτη διάθεςη των ΠΤΔΕ. 

Εξυπακοφεται ότι κατά την τοποθζτηςη των εκπαιδευτικϊν λαμβάνεται υπόψη, ανά κατηγορία, το ςφνολο τησ 
μοριοδότηςήσ τουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρθρο 16 του προαναφερθζντοσ Π.Δ..  

υνεδρίαςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ την Σρίτθ 17 Ιουλίου 2019  με θζμα: «Εξζταςη αιτήςεων 
εκπαιδευτικϊν για τη διόρθωςη λαθϊν ή παραλείψεων ωσ προσ την τοποθζτηςή τουσ ςε 
οργανική θζςη και οριςτικοποίηςη πρόταςησ». Τποβολή πρόταςησ ςτην ΠΔΕ – ΑΜΘ. 

υνεδρίαςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ την Σρίτθ 24 Ιουλίου 2019  με θζμα: «Προεργαςία για τισ 
προςωρινζσ τοποθετήςεισ για το ςχολικό ζτοσ 2019 2020. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Από τθν Πζμπτθ 27 Ιουνίου 2019 ζωσ και τθ Δευτζρα 12 Αυγοφςτου 2019 καλοφνται να 
υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ. 

 Όςοι παραμζνουν ςτη ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ και επιθυμοφν να τοποθετηθοφν 
προςωρινά για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (υπόδειγμα 3 ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ). Όςοι 
παραλείπουν να υποβάλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ θα τοποθετηθοφν με πρόταςη του ΠΤΔΕ 
ΕΒΡΟΤ ςε υπάρχοντα κενά για τισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ. 

 Όςοι υπηρετοφν με οργανική και επιθυμοφν να αποςπαςτοφν, για το ςχολικό ζτοσ 2019-
2020, ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ ή του ΠΤΠΕ ΕΒΡΟΤ (υπόδειγμα 5 
ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ). 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 ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ) εντόσ πζντε (05) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποςπάςεων. 

ΗΜΕΙΩΗ:  Η ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ υποβάλλεται, αποκλειςτικά, με το ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ (mail@dide.evr.sch.gr). 

 

 
 
 
 

 Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 

Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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