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ΘΕΜΑ:  «Νζο χρονοδιάγραμμα Τπηρεςιακϊν Μεταβολϊν για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021» 

ασ γνωρίηουμε ότι μετά τισ μετακζςεισ ζτουσ 2020, που πραγματοποιικθκαν, όπωσ προκφπτουν 
από τθν ανακοίνωςθ ςτον ιςτότοπο του ΤΠΑΙΘ, 

24-04-20 Μεταθζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Η απόυαση που αυορά στα Καλλιτεχνικά σχολεία  

Η απόυαση που αυορά στα Μουσικά σχολεία  

Η απόυαση που αυορά στα Διαπολιτισμικά σχολεία  

Η απόυαση Γενικών Μεταθέσεων  

το επόμενο διάςτθμα το ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κα προχωριςει ςτισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, ωσ εξισ: 

 

 ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

1 11.05.2020 

Ανακοίνωςθ από τθ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ ςτον ιςτότοπο http://dide.evr.sch.gr/index.php, 
ενδεικτικό πίνακα οργανικϊν κενϊν – πλεοναςμάτων (υπεραρικμίεσ), προκειμζνου οι 
εκπαιδευτικοί να πλθροφορθκοφν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και να διατυπϊςουν 
τυχόν  παρατθριςεισ τουσ. 

2 13.05.2020 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, με κζμα: «φνταξθ πινάκων κενϊν οργανικϊν κζςεων 
(ανά περιοχι μετάκεςθσ), μετά τισ μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ζτουσ 2020. - Διαπίςτωςθ τυχουςϊν υπεραρικμιϊν:  Α. Ειδικισ Αγωγισ, 
Β. Γενικισ Παιδείασ». (Άρκρο 15 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/08.03.1996, όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το άρκρο 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22.05.1997). 
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Από 
14.05.2020 

ζωσ και 
18.05.2020 

Τποβολι ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ, των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν να κρικοφν ωσ 
υπεράρικμοι, οι οποίοι ανικουν οργανικά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ όπου διαπιςτϊκθκαν 

υπεραρικμίεσ ςτον αντίςτοιχο κλάδο και ειδικότθτα. 
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https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2020.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ_2020.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α._ΓΕΝΙΚΩΝ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_2020.pdf
http://dide.evr.sch.gr/index.php


Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

4 29.05.2020 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, με κζμα: «Χαρακτθριςμόσ ονομαςτικά των εκπαιδευτικϊν 

ωσ υπεράρικμων» 
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Από 
29.05.2020 

ζωσ και 
09.06.2020 

Τποβολι ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

(Από τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κατθγοριϊν, το διάςτθμα αυτό είναι κοινό για όλεσ τισ 
κατθγορίεσ για εξοικονόμθςθ χρόνου) 

6 11.06.2020 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, με κζμα: «Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν ςε κενζσ κζςεισ» 

Οι τοποκετιςεισ κα γίνουν με βάςθ τθν προβλεπόμενθ προτεραιότθτα 
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Από 
11.06.2020 

ζωσ και 
15.06.2020 

Τποβολι ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

(Από τουσ εκπαιδευτικοφσ που με βάςθ τισ προθγοφμενεσ διαδικαςίεσ δεν τοποκετικθκαν ςε 
κενζσ οργανικζσ κζςεισ και για τισ κζςεισ που παραμζνουν κενζσ) 

8 16.06.2020 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, με κζμα: «Σοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν ςε εναπομείναςεσ 
κενζσ κζςεισ». «Πρόταςθ τοποκζτθςθσ μονίμων εκπαιδευτικϊν ςε κενζσ οργανικζσ 
κζςεισ – Προςωρινόσ Πίνακασ. α. οι οποίοι ζχουν κρικεί ονομαςτικά ωσ οργανικά 
υπεράρικμοι, β. από βελτίωςθ, μετάκεςθ και διάκεςθ. 
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Από 
16.06.2020 

ζωσ και 
22.06.2020 

Τποβολι αίτθςθσ, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, για διόρκωςθ ςυγκεκριμζνων λακϊν ι 
παραλείψεων, θ οποία  δεν αποτελεί ζνςταςθ, ζωσ ςτισ 13:00. 

10 23.06.2020 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, με κζμα: «Πρόταςθ τοποκζτθςθσ μονίμων εκπαιδευτικϊν 
ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ – Οριςτικόσ Πίνακασ. (α. οι οποίοι ζχουν κρικεί ονομαςτικά 
ωσ οργανικά υπεράρικμοι, β. από βελτίωςθ, μετάκεςθ και διάκεςθ.). 

 

1
 Κλικθκαν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και ειδικοτιτων, ςτα ςχολεία που είχε διαπιςτωκεί 

υπεραρικμία, να δθλϊςουν ςτθ Διεφκυνςθ Δ.Ε. Ζβρου, αν επιθυμοφν ή όχι να κριθοφν 
υπεράρικμοι, μζχρι και τθν Δευτζρα 18 Μαΐου 2020 και ϊρα 14:00  μζςω Ηλεκτρονικοφ 
Σαχυδρομείου (dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr)   (Για το Γραφείο 2). 

Σα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ υπεραρικμίεσ των εκπαιδευτικϊν ρυκμίηονται από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ι 
ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997. τισ διατάξεισ αυτζσ και 
ειδικότερα ςτθν παρ. 1 εδάφιο β, προςδιορίηεται με ςαφινεια ότι οι υπεραρικμίεσ των 
εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ προκφπτουν μετά από μεταβολζσ των ςχολικϊν 
μονάδων (ίδρυςθ, κατάργθςθ, υποβιβαςμό, διαίρεςθ ι ςυγχϊνευςθ ςχολείων ι άλλθ αιτία) ςτισ 
οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ.  

Από τη διαδικαςία αυτή εξαιροφνται όςοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ των περ. α και γ τησ παρ.1 
του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι όςοι ανικουν ςε 
«ειδικι κατθγορία» μετάκεςθσ. Ωςτόςο, εάν επικυμοφν οι ίδιοι (οι ανικοντεσ ςε ειδικι 
κατθγορία των περ.α και γ), μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ να κρικοφν υπεράρικμοι, αλλά ςτθν 
περίπτωςθ αυτι κρίνονται και ςυγκρίνονται μαηί με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν 
κρικεί υπεράρικμοι, βάςει των ςυνολικϊν μορίων που ςυγκεντρϊνουν και δεν μποροφν να 
επικαλεςτοφν τθν ζνταξι τουσ ςε ειδικι κατθγορία ϊςτε να προθγθκοφν των λοιπϊν 
υπεραρίκμων κατά τθν άρςθ υπεραρικμίασ και τθν τοποκζτθςι τουσ ςε οργανικι κζςθ.  
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Όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ 
δυνατότθτα να επιλζξουν εάν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι ι όχι.  

α) Καλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητασ που ανήκουν οργανικά ςτο ςχολείο 
όπου διαπιςτώθηκε η υπεραριθμία να δηλώςουν, εντόσ τριών (3) εργάςιμων ημερών, αν επιθυμοφν ή όχι 

να κριθοφν ωσ υπεράριθμοι.   
 
ΗΜΕΙΩΗ:  

Όςοι παρζλειψαν να υποβάλλουν ΔΗΛΩΗ, τεκμαίρεται ότι ΔΕΝ επιθυμοφν να κρικοφν ωσ 
υπεράρικμοι.  

 

2
 τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Παραςκευήσ  29 Μαΐου 2020 το ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κα χαρακτθρίςει ονομαςτικά 

υπεράρικμουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ανά κλάδο και ειδικότθτα κατά ςχολικι μονάδα, με βάςθ:  

ι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται 
υπεράρικμοι αυτοί που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 16 του Π.Δ. 50/96  

ιι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ δεν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται ωσ 
υπεράρικμοι εκείνοι που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ ςχολικι μονάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, 
εκτόσ των εκπαιδευτικϊν που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, κεωρείται ότι τοποκετικθκαν 
ταυτόχρονα. ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι 
εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρϊνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 16 του Π.Δ. 50/96.  

ΟΟΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΟΤΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ Ω ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ  

Όςοι εκπαιδευτικοί κριθοφν ονομαςτικά υπεράριθμοι, ζχουν τισ εξήσ επιλογζσ: 

 Εάν ζχουν υποβάλλει ΘΕΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ και ζχουν ςυμπεριλάβει 
προτιμιςεισ ςχολείων ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ να κάνουν καμία άλλθ ενζργεια. 

 Να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ φςτερα από υπεραρικμία από τθν 
Παραςκευή 29 Μαΐου 2020 ζωσ και την Σρίτη 9 Ιουνίου 2020 (το ζντυπο τθσ ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ μετά από υπεραρικμία επιςυνάπτεται και κα αποςτζλλεται με 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ, dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr, για το Γραυείο 2). 

ΗΜΕΙΩΗ:  
Όςοι κρικοφν ονομαςτικά υπεράρικμοι και παραλείπουν να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ, τεκμαίρεται ότι επιθυμοφν να παραμείνουν ςτο ςχολείο τουσ ωσ οργανικά 
υπεράριθμοι. 

Ωσ εκ τοφτου γίνεται φανερό ότι η υπεραριθμία ΔΕΝ ΡΤΘΜΙΖΕΣΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ από την 
υπηρεςία, αλλά μετά τη ςφμφωνη γνϊμη του ενδιαφερόμενου.  

 

Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμοφν να τοποθετηθοφν ςε κενζσ οργανικζσ θζςεισ 
ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, 
τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το 
ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ 
ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ.  
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Αν δεν υπάρχουν κενζσ κζςεισ ςτθν ίδια ομάδα ι εάν οι όποιεσ κζςεισ υπιρχαν ζχουν 
καταλθφκεί από άλλουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ με περιςςότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ, οι 
εναπομείναντεσ υπεράρικμοι τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ 
ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ, μετά τθν τοποκζτθςθ των υπεράρικμων 
εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ομάδασ ςχολείων.  

Γίνεται ςαφζσ ότι οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποκετοφνται ςε ςχολείο όμορθσ ομάδασ αν 
υπάρχει κενό ςε ςχολεία τθσ ίδιασ ομάδασ με το ςχολείο όπου υπθρετοφςαν (άρκρο 12 παρ. 1 
του Π.Δ. 100/97).  

φμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96  όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/1997 
και ιςχφει.  

β) Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 
ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά απόλυτθ 
προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ 
δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι 
δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων του ίδιου γραφείου ι τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ όπου δεν 
λειτουργεί γραφείο.  

γ) Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν ι δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 
των προθγοφμενων περιπτϊςεων (α) και (β) τθσ παραγράφου αυτισ τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ 
ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15 αυτοφ του Π.Δ. 
ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ.  

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων τθσ παραγράφου αυτισ μποροφν εφόςον το επικυμοφν να 
μετατεκοφν κατά προτεραιότθτα το ίδιο ι τα επόμενα ςχολικά ζτθ ςτο ςχολείο που κρίκθκαν ωσ 
υπεράρικμοι, αν ςε αυτό δθμιουργθκοφν κενζσ κζςεισ.  

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουκοφν να είναι υπεράρικμοι μετά τισ παραπάνω ρυκμίςεισ παραμζνουν ςτο 
ςχολείο όπου κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι ι ςτθ Διεφκυνςθ αν το ςχολείο ζχει καταργθκεί και διατίκενται ι 
αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ για ςυμπλιρωςθ του ωραρίου τουσ.  

ΟΜΟΡΕ ΟΜΑΔΕ  
το αρχείο 2020 – ΜΑΪΟ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ κα εμφανίηεται θ ομάδα ςτθν οποία 
εντάςςεται κάκε ςχολικι μονάδα και οι όμορεσ ομάδεσ ςχολείων.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΟΤΜΕ ότι:  
Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό τουσ ωσ 
υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ με τισ ανωτζρω 
διαδικαςίεσ και επομζνωσ δεν απαιτείται υπθρζτθςθ τθσ οποιαςδιποτε νζασ οργανικισ τουσ 
κζςθσ, κακϊσ θ μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ οφείλεται ςτισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ. Σο αυτό ιςχφει και για τουσ αναφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου 3 δ που διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 76099/Δ2/11.05.2018 (ΦΕΚ 1704 τϋΒ./2018) Τ.Α. «Ανακζςεισ 
μακθμάτων Γυμναςίου και Γενικοφ Λυκείου» και τθν υπ’ αρικ. Φ22/75401/Δ4/10.05.2018 (Φ.Ε.Κ. 
Βϋ166/15.05.2018) «Ανακζςεισ μακθμάτων Επαγγελματικοφ Λυκείου», όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν. 

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. Όταν ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει μακιματα 
δεφτερθσ ανάκεςθσ, είτε από τθ βαςικι του ειδικότθτα είτε από τθ δεφτερθ ειδικότθτα που του 
ζχει αποδοκεί, οι ϊρεσ των μακθμάτων δεφτερθσ ανάκεςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το όριο 
των ζντεκα (11) διδακτικϊν ωρϊν.  



Β. τθν κάλυψθ των ωρϊν των μακθμάτων α' ανάκεςθσ, μεταξφ εκπαιδευτικϊν του ίδιου κλάδου 
ι ειδικότθτασ, προθγείται ο παλαιότεροσ οργανικά τοποκετθκείσ ςτθ ςχολικι μονάδα. Σο ίδιο 
ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν κλάδων ι ειδικοτιτων με οργανικι 
τοποκζτθςθ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα, οι οποίοι ζχουν ϊρεσ μακθμάτων ςε κοινι α' ανάκεςθ.  

Με βάςθ τθν υπ’ Αρ. Πρωτ. 84852/Δ2/20-06-2013/ΤΠΑΙΘΠΑ εγκφκλιο με κζμα: «Διευκρινιςτικζσ 
οδηγίεσ για τοποθετήςεισ και ρφθμιςη υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιασ εκπαίδευςησ». 

Δϊδεκα (12) ϊρεσ μακιματοσ (κατ’ ελάχιςτον) ςυνιςτοφν οργανικό κενό το οποίο δίνεται ςε 
εκπαιδευτικό που καλφπτει τισ ϊρεσ αυτζσ με Αϋ ανάκεςθ, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί που κα μποροφςαν να ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ αναλαμβάνοντασ το 
μάκθμα ωσ Βϋ ανάκεςθ ι ζχοντασ δεφτερθ ειδικότθτα.  

Μετά τθ ρφκμιςθ τθσ υπεραρικμίασ εκπαιδευτικϊν και ανάλογα εάν προκφπτει νζα τοποκζτθςθ 
ςε οργανικι κζςθ  ι παραμονι ςτο ίδιο ςχολείο, κα αναμορφωκεί ο πίνακασ κενϊν – 
πλεοναςμάτων. 

Για να αξιοποιιςουμε το χρόνο και να μποροφν να ενθμερϊνονται οι ςυνάδελφοι, καλοφμε: 

- Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ (ανεξάρτθτα 
εάν ζχουν κρικεί ωσ οργανικά υπεράρικμοι, εφόςον δεν κατζλαβαν οργανικι κζςθ, 
μποροφν εάν το επικυμοφν να κρικοφν με τα δεδομζνα αυτισ τθσ κατθγορίασ).  

- Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του Π.Τ..Δ.Ε. Ζβρου και ζχουν 
υποβάλει αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ. 

- Γ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ζλαβαν μετάκεςθ για το ζτοσ 2020 ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ. 

Να υποβάλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Ζβρου, για οργανικι τοποκζτθςθ, από τθν  Παραςκευή 29 Μαΐου 2020 ζωσ 

και την Σρίτη 9 Ιουνίου 2020, μζςω τθσ εφαρμογισ ΜΗΣΡΩΟ & ΑΙΣΗΕΙ ΜΕΣΑΘΕΗ 
(https://teachers.minedu.gov.gr/) και ςτθν καρτζλα ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ. (Εάν προκφψει 
πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι κα εκδοκεί νζα ανακοίνωςθ από τθ ΔΙΔΕ Ζβρου και οι αιτιςεισ κα 
υποβλθκοφν με το ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ). 

Για όςουσ  βρίςκονται ςτθ ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ  Ζβρου και δεν καταςτεί δυνατό να πάρουν 
οργανικι κζςθ, και εφ’ όςον απομζνουν κενά, εάν το επικυμουν μποροφν να υποβάλουν 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ. 

Όςοι ενδιαφζρονται να αποςπαςτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κα εκδοκεί 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  για τισ θμερομθνίεσ υποβολισ Διλωςθ απόςπαςθσ.  

Όςοι εκπαιδευτικοί δεν κα ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ, μετά και το ςφνολο των υπθρεςιακϊν 
μεταβολϊν, κα κλθκοφν να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ, μετά από ανακοίνωςθ 
τθσ ΔΙΔΕ Ζβρου. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί ςτθ διλωςι του να δθλϊςει μζχρι και είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ 
για βελτίωςθ κζςθσ-τοποκζτθςθσ. ’ αυτι μπορεί να περιλαμβάνονται ςχολεία ςτα οποία 
υπάρχει οργανικό κενό, όπωσ φαίνεται ςτο πίνακα οργανικϊν κενϊν, κακϊσ επίςθσ και ςχολεία 
ςτα οποία πιθανόν θα δημιουργηθοφν οργανικά κενά κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων.  

ασ γνωρίηουμε, τζλοσ, ότι για τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ 
Εκπαίδευςθσ και Σμθμάτων Ζνταξθσ διλωςθ κα υποβάλλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που πλθροφν 
τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ (άρκρο 21, παρ. 1 Ν. 3699/08 και άρκρο 47, παρ. 5β Ν. 3848/10).  

Σα ςχετικά ζντυπα ΑΙΣΗΕΩΝ – ΔΗΛΩΕΩΝ κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ μαηί με 
τουσ πίνακεσ οργανικϊν κενϊν – πλεοναςμάτων. 

https://teachers.minedu.gov.gr/


Οι δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με όςα περιγράφονται παραπάνω και με τισ εξισ μορφζσ, 
όταν δεν υποβάλλονται μζςω τθσ πλατφόρμασ, αλλά υποβάλλονται με το ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ: 

 Τπογεγραμμζνθ ΑΙΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ και ςάρωςθ του εγγράφου ςε μορφι PDF (ωσ ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο). 

  Ζγγραφο ςε μορφι PDF με ζγκυρθ θλεκτρονικι υπογραφι (Αρχζσ πιςτοποίθςθσ: Π..Δ. ι 
«ΕΡΜΗ»). 

 Σα ζντυπα να ςυνοδεφονται Ηλεκτρονικά με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ θ οποία κα 
δθμιουργείται μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) του 
Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ  (πατιςτε εδϊ για τισ εν λόγω οδθγίεσ)  

 

 

ΗΜΕΙΩΗ 1:  
Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται ονομαςτικά οργανικά υπεράρικμοι, ακόμα και εάν τοποκετθκοφν  
ςε κενι οργανικι κζςθ, μποροφν να υποβάλουν  ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ  προτίμθςθσ τοποκζτθςθσ για 
βελτίωςθ (εφόςον είχαν υποβάλει ΑΙΣΗΗ  ΒΕΛΣΙΩΗ). 

 

ΗΜΕΙΩΗ 2:  
Οι εκπαιδευτικοί που δθλϊνουν τα οργανικά κενά του 6ου Ημερθςίου Γυμναςίου 
Αλεξανδροφπολθσ, επειδι δεν κα βρίςκουν το ςχολείο  ςτθν εφαρμογι, κα υποβάλουν το ζντυπο 
τθσ  ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ  προτίμθςθσ με το Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο (mail@dide.evr.sch.gr).  

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 
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