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ΘΕΜΑ: «Διαδικαςίεσ ςφνταξησ πινάκων κενών και πλεοναςμάτων μετά τισ μεταθζςεισ του ζτουσ 2020»  

Μετά την ανακοίνωςη των μεταθζςεων από το ΥΡΑΙΘ, οι διαδικαςίεσ που θα ακολουθηθοφν από το 
ΡΥΣΔΕ ΕΒΟΥ είναι οι εξήσ: 

Σφνταξη πίνακα οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,  ςτην περιοχή μετάθεςησ Αϋ Ζβρου. 
(Διαπίςτωςη τυχόν υπεραριθμιϊν και ςφνταξη αντίςτοιχου πίνακα). 

Σφνταξη πίνακα οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ ανά περιοχή μετάθεςησ (Αϋ 
Ζβρου και Βϋ Ζβρου). (Διαπίςτωςη τυχόν υπεραριθμιϊν και ςφνταξη αντίςτοιχου πίνακα). 

Οι παραπάνω διαδικαςίεσ θα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 
http://dide.evr.sch.gr/index.php/2012-09-13-06-19-34/topothetiseis-ekp-kon/2183-ypiresiakes-metavoles-
2020-2021.  

 

Πςοι ζλαβαν μετάθεςη για το ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ θα κάνουν μόνο πράξη ανάληψησ ςτο ςχολείο ςτην 

ημερομηνία που θα καθοριςτεί. 

 

Η ςφνταξη των ενδεικτικϊν πινάκων ζγινε με οριςμζνεσ παραδοχζσ: 

 Οι ϊρεσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ υπολογίςτηκαν με τα υφιςτάμενα ΩΟΛΟΓΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ. 

 Ο αριθμόσ των τμημάτων ςτην Αϋ τάξη των Γυμναςίων υπολογίςτηκε με βάςη την κατανομή των 
μαθητϊν τησ ΣΤϋ τάξησ των Δημοτικϊν Σχολείων (η οποία θα ανακοινωθεί από την υπηρεςία μασ 
ςτον προβλεπόμενο χρόνο) και χωρίσ η υπηρεςία να είναι ςε θζςη να εκτιμήςει τον αριθμό των 
μαθητϊν που ενδεχομζνωσ η φοίτηςή τουσ θα χαρακτηριςτεί ανεπαρκήσ. Ρζντε τμήματα 
υπολογίςτηκαν για το 6ο Ημερήςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ, εφόςον υπάρξει απόφαςη ίδρυςησ 
από το ΥΡΑΙΘ. (Σε περίπτωςη μη ίδρυςήσ του θα υπάρξει νζα κατανομή των μαθητϊν τησ ΣΤϋ τάξησ 
Δημοτικοφ). 

 Ο αριθμόσ των τμημάτων των Ξζνων Γλωςςϊν ςτη Αϋ τάξη των Γυμναςίων υπολογίςτηκε με βάςη 
την Ξζνη Γλϊςςα που παρακολουθοφςαν οι μαθητζσ ςτην  ΣΤϋ τάξη. 

 Ο αριθμόσ των τμημάτων ςτην Αϋ τάξη των Λυκείων (Γενικά και Επαγγελματικά) υπολογίςτηκε με 
βάςη τισ προςωρινζσ ΔΗΛΩΣΕΙΣ προτίμηςησ των μαθητϊν τησ Γϋ Γυμναςίου. 
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 Για τον υπολογιςμό των κενϊν – πλεοναςμάτων λήφθηκαν υπόψη όλεσ οι αποχωρήςεισ των 
εκπαιδευτικϊν (αυτοδίκαιη απόλυςη, αίτηςη παραίτηςησ). 

 

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήςουν τα δεδομζνα του κάθε πίνακα και ςε περίπτωςη που 

θεωροφν ότι υπάρχει λανθαςμζνοσ υπολογιςμόσ να αποςτείλουν τισ παρατηρήςεισ τουσ ςτη ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 

με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (mail@dide.evr.sch.gr).  

 

υνημμζνα:  

ΑΧΕΙΑ EXCEL:  

1. Ρίνακασ (ςε ϊρεσ) κενϊν – πλεοναςμάτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

2. Ρίνακασ (ςε ϊρεσ) κενϊν – πλεοναςμάτων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

 

 
Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 

 
Αποςτολακοφδησ Στζργιοσ 
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