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ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ρ.Δ. 50/96, όπωσ τροποποιικθκαν 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 ενώ 
κατζχουν οργανικι κζςθ λόγω μεταβολών των ςχολικών μονάδων ι μείωςθσ του μακθτικοφ 
δυναμικοφ δεν ςυμπλθρώνουν ωράριο, χαρακτθρίηονται λειτουργικά υπεράρικμοι και 
τοποκετοφνται (Ολικι διάκεςθ) ι διατίκενται (μερικι διάκεςθ) 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, κρινόμενοι από κοινοφ, τοποκετοφνται οι αποςπαςμζνοι από άλλα  ΡΥΣΔΕ και όςοι 
αιτοφνται απόςπαςθσ εντόσ του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ. Οι τοποκετιςεισ τουσ γίνονται με τθ μοριοδότθςθ 
των αποςπάςεων εκάςτου ςυγκρινόμενοι μεταξφ τουσ.  

Συμπλθρωματικά ςασ 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 
λοιπών εκπαιδευτικών και κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων. 

Σχετικά με τισ τοποκετιςεισ των κατά προτεραιότθτα αποςπαςμζνων εκπαιδευτικών (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, κακώσ κατ’ ζννοια και ςκοπό οι οργανικά ανικοντεσ 
προθγοφνται των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικών. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ 

Σφμφωνα με τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ για τισ ανακζςεισ μακθμάτων Γυμναςίων, Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων (Αρικ. πρωτ.: 76099/Δ2/11.05.2018, 75401/Δ4/10.05.2018, όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν). 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 πρώτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε α΄ και β΄ ανάκεςθ) 

β) ςε τυχόν ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα ι ςε ςχολικι μονάδα του ίδιου ςυγκροτιματοσ: 
1. μακιματα τθσ πρώτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε α΄ και β΄ ανάκεςθ) 

γ) ςε ςχολικι μονάδα τθσ ίδιασ ομάδασ ςχολείων: 
1. μακιματα τθσ πρώτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε α΄ και β΄ ανάκεςθ) 

δ) ςε ςχολικι μονάδα όμορθσ ομάδασ ςχολείων: 
1. μακιματα τθσ πρώτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε α΄ και β΄ ανάκεςθ) 

ε) ςε ςχολικι μονάδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ: 
1. μακιματα τθσ πρώτθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
2. μακιματα τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ βαςικισ ειδικότθτασ 
3. μακιματα τθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ (ςε α΄ και β΄ ανάκεςθ) 
 
ΟΔΗΓΙΕ: 
Α. Με τα μακιματα πρώτθσ (Α΄) ανάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί καλφπτουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο, ενώ με τα μακιματα δεφτερθσ (Β΄) ανάκεςθσ ςυμπλθρώνουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο ι καλφπτουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Οι διδακτικζσ ώρεσ τθσ δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ 
βαςικισ ειδικότθτασ κακώσ και οι διδακτικζσ ώρεσ τθσ πρώτθσ και δεφτερθσ ανάκεςθσ τθσ 
δεφτερθσ ειδικότθτασ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το όριο των ζντεκα (11) διδακτικών ωρών. 
Η Τρίτθ (Γ΄) 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 πρώτθσ και δεφτερθσ ανάκεςθσ. Επίςθσ, μετά τθν 30θ 
Σεπτεμβρίου, εφόςον υπάρχουν διδακτικζσ ώρεσ που δεν ζχουν καλυφκεί ςτο ςχολείο ι ςτο 
ςχολικό ςυγκρότθμα ι ςτα όμορα ςχολεία ι ςε άλλα ςχολεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, τότε 
οι διδακτικζσ ώρεσ 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) ωρών. 

Στο ςχολείο υπθρετοφν, με οργανικι τρεισ εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων Ξζνων Γλωςςών (ΡΕ05, 
ΡΕ06, ΡΕ07 ι ΡΕ34), τότε με βάςθ τα παραπάνω μποροφν να αναλάβουν το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ 
το οποίο το ζχουν Β΄ ανάκεςθ μζχρι και ζντεκα ώρεσ ο κακζνασ. Ζςτω εννιά (9) τα τμιματα του 
ςχολείου Α, τότε οι ώρεσ τθσ Ιςτορίασ, που είναι δεκαοκτώ (18), μποροφν να αναλθφκοφν από 



τουσ εκπαιδευτικοφσ των ξζνων γλωςςών (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 ώρεσ για να ςυμπλθρώςουν το υποχρεωτικό 
τουσ ωράριο, ακόμα και αν αυτοί ζχουν τοποκετθκεί οργανικά ςτο ςχολείο μετά τουσ 
ξενόγλωςςουσ.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: 
Ζςτω ςτο Γυμνάςιο Β, υπθρετοφν με οργανικι τρεισ εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων Ξζνων 
Γλωςςών (ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07 ι ΡΕ34) και διατίκεται με προςωρινι τοποκζτθςθ ζνασ (1) 
εκπαιδευτικόσ του κλάδου Ρ02 Φιλολόγων. 

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

 

 

ΧΗΜΑΣΙΚΑ Η ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 
1. Οι εκπαιδευτικοί που  χαρακτθρίηονται με τθν Ρράξθ 25θ/22.08.2019 του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ 

(ονομαςτικά) λειτουργικά υπεράρικμοι (ολικι ι μερικι διάκεςθ). 

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραμζνουν ςτθ ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κα τοποκετθκοφν 
ςε λειτουργικά κενά μετά τουσ λειτουργικά υπεράρικμουσ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που  ζλαβαν απόςπαςθ από άλλα ΡΥΣΔΕ και όςοι αιτοφνται 
απόςπαςθσ εντόσ του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ. Οι τοποκετιςεισ τουσ γίνονται με τθ μοριοδότθςθ 
των αποςπάςεων εκάςτου ςυγκρινόμενοι μεταξφ τουσ.  

4. Τζλοσ τοποκετοφνται οι αναπλθρωτζσ ςτα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των 
Διευκφνςεων. 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 

1. Πζμπτθ 29 Αυγοφςτου 2019, για τθν προςωρινι τοποκζτθςθ όλων των παραπάνω 
αναφερόμενων κατθγοριών (Λειτουργικά υπεράρικμοι, εκπαιδευτικοί ςτθ ΔΙΑΘΕΣΗ του 
ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ, αποςπαςκζντεσ από άλλα ΡΥΣΔΕ μαηί με όςουσ αιτοφνται απόςπαςθ εντόσ 
του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ).  

2. Σρίτθ 3 επτεμβρίου 2019, οριςτικοποίθςθ των παραπάνω υπθρεςιακών μεταβολών, 
μετά από τισ ςυνεδριάςεισ των Συλλόγων Διδαςκόντων ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 2019 και τισ 
ανακζςεισ μακθμάτων και ωρών διδαςκαλίασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των οικείων 
ςχολικών μονάδων. 

 



ΠΡΟΘΕΜΙΕ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΔΗΛΩΕΩΝ 

Πςοι χαρακτθρίηονται (ονομαςτικά) ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΥΡΕΑΙΘΜΟΙ με τθν Ρράξθ 25θ/22.08.2019 του 
ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ, υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ -   ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ενυπόγραφθ ςε μορφι PDF και όχι 
ςε μορφι Word (ςυνθμμζνο υπόδειγμα Νο 2), μόνο μζςω του ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ, 
mail@dide.evr.sch.gr, από τθν Πζμπτθ 22 Αυγοφςτου 2019 ζωσ και τθν Σρίτθ 27 Αυγοφςτου 2019 
και ώρα 13:00. 

 

υνθμμζνα: 

1. Ρίνακασ εκπαιδευτικών που ζχουν χαρακτθριςτεί (ονομαςτικά) ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΥΡΕΑΙΘΜΟΙ (Ρράξθ 

25
θ
/22.08.2019 του ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ) 

2. Ρίνακασ με Λειτουργικά κενά – πλεονάςματα (με τα ιςχφοντα μζχρι 22 Αυγοφςτου 2019). 

 

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ  
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 
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