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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ   
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 Αλεξανδροφπολθ, 23 Ιουνίου 2020 
Αρικ. Πρωτ.: Φ.2.1/9695 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΕΒΡΟΤ  
 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19   

Πόλθ : 681 31  Αλεξανδροφπολθ    
Γραφείο : Διευκυντι   
Πλθροφορίεσ : Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ   
Σθλζφωνο : 25513-55370   
Fax : 25510-88987  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Email : mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Εργαςίεσ των ςχολείων και χρονοδιάγραμμα υπθρεςιακϊν μεταβολϊν» 

Για τουσ/τισ Διευθυντζσ/ντριεσ  των ςχολικών μονάδων   

Παρακαλοφμε για τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ  2019 -2020 να φροντίςετε για τα εξισ:  

 Να κλείςετε τα λειτουργικά βιβλία (βιβλία φλθσ, ςτισ 30.06.2020, θμερολόγιο λειτουργίασ 
του ςχολείου, βιβλίο πράξεων ςυλλόγου διδαςκόντων και διευκυντι, κλπ. ςτισ 31.08.2020), 
αφοφ προθγουμζνωσ ελεγχκεί το γεγονόσ ότι υπάρχουν όλεσ  οι απαιτοφμενεσ υπογραφζσ. 

 Να ςυμπλθρωκεί με ιδιαίτερη προςοχή το μθτρϊο των μακθτϊν 

 

Να μασ αποςτείλετε: 

 Σθν ετιςια ζκκεςθ λειτουργίασ του ςχολείου ςασ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα (ςε Word, 
μζχρι ςτισ 3  Ιουλίου 2020).  

 Πίνακα κερινισ υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςασ και  πίνακα με τισ 
διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα τθσ κερινισ διαμονισ  όλων (εκπαιδευτικϊν -  βοθκθτικοφ 
προςωπικοφ – γραμματζων). (φμφωνα με το υπόδειγμα που ζχει αποςταλεί, αρχείο ςε 
Excel, 2 φφλλα, μζχρι 30 Ιουνίου 2020). 

 Να προγραμματίςετε τισ άδειεσ των διοικθτικϊν υπαλλιλων ςασ (ςε όςα ςχολεία 
υπάρχουν, επιςτάτθσ, γραμματζασ, κλπ) και να ενθμερϊςετε τθ Διεφκυνςθ αποςτζλλοντασ 
το αρχείο ςε μορφι Excel. (φμφωνα με το υπόδειγμα, αρχείο ςε Excel, μζχρι 30 Ιουνίου 
2020). 

 Να ςυντάξετε ειδικζσ εκκζςεισ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ για τουσ κακθγθτζσ που 
ςυμπλθρϊνουν πραγματικι δθμόςια υπθρεςία δφο (2) ετϊν από το Φ.Ε.Κ. διοριςμοφ μζχρι 
30.06.2020, προκειμζνου να κρικεί θ μονιμοποίθςι τουσ. ε περιπτϊςεισ αποςπαςμζνων 
κακθγθτϊν να υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ του ςχολείου οργανικισ κζςθσ και του ςχολείου 
απόςπαςθσ (μζχρι 30 Ιουνίου 2020). 
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 Να ολοκλθρϊςετε τθ ςφνταξθ καταςτάςεων πάςθσ φφςεωσ αποηθμιϊςεων, υπερωριϊν, 
οδοιπορικϊν, κλπ.  

 Να φροντίςετε για τθν παραλαβι των βιβλίων ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο κ. 
Αποςτολοφμθ (για τα ςχολεία πρϊθν περιοχισ ΔΙΔΕ Ζβρου) ι κ. Πεΐδθ (για τα ςχολεία 
πρϊθν περιοχισ Γραφείου Ορεςτιάδασ). 

 Να ςτείλετε τον ακριβι αρικμό μακθτϊν/μακθτριϊν που δικαιοφνται αριςτεία και βραβεία.  

 Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα για τθ βράβευςθ αριςτοφχων μακθτϊν (Γϋ τάξθ Λυκείων, με 
βάςθ τα αποτελζςματα των πανελλαδικϊν) από τθ Eurobank. 

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Οργανικά ανήκοντεσ ςτη ςχολική μονάδα 

Οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν οργανικι κζςθ κάνουν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι 
μονάδα τθσ οργανικισ τουσ ςτισ 30 Ιουνίου 2020 (εκτόσ και εάν οριςτεί διαφορετικά από το 
ΤΠΑΙΘ). Η πράξθ αυτι γίνεται ςτο πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων ςυγκεντρωτικά για όλουσ. 
Όςοι εξ αυτϊν βρίςκονται με απόςπαςθ ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ και θ απόςπαςι τουσ λιγει ςτισ 
31 Αυγοφςτου 2020 καταγράφονται ςτο πρακτικό και δίπλα ςτο όνομα τουσ αναγράφεται θ 
απόφαςθ απόςπαςθσ. Επομζνωσ ςτθν πράξθ αυτι κα καταγραφοφν όλοι όςοι κατζχουν οργανικι 
και δίπλα ςτο όνομά τουσ κα υπάρχει είτε θ υπογραφι τουσ είτε ο λόγοσ απουςίασ τουσ. 

Όςοι είχαν διατεκεί εξ ολοκλιρου ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ  επιςτρζφουν ςτθν οργανικι 
τουσ κζςθ ςτισ 30.06.2020, (κάνουν πράξθ ανάλθψθ υπθρεςίασ και ςτισ 30.06.2020), για το 
υπόλοιπο του ςχολικοφ ζτουσ  (ιτοι 31.08.2020) και ςυμμετζχουν κανονικά ςτισ κερινζσ 
υπθρεςίεσ. 

 

ΗΜΕΙΩΗ: χετικά με εκπαιδευτικοφσ που είχαν απόςπαςθ ςε άλλο ΠΤΔΕ (εάν και για φζτοσ 
τουσ δοκεί θ δυνατότθτα) κα μποροφν να κάνουν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ και μζςω 
τθλεομοιοτυπίασ. (Επομζνωσ δίπλα ςτο όνομά τουσ κα γράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που 
ζχει λάβει θ Τπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερομζνου, θ υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυντάςςεται 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα), ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα πρζπει να αναλάβουν υπηρεςία 
αυτοπροςώπωσ.  

 

 

Εκπαιδευτικοί που ήταν ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ το ςχολικό ζτοσ 2019 -2020 

Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κάνουν πράξθ ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ ςτισ 30 Ιουνίου 2020 ςτθ ςχολικι μονάδα που είχαν διατεκεί για το ςχολικό ζτοσ 
2019-2020 (εξαιροφνται όςοι πιραν μετάκεςθ), τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν τθσ κατθγορίασ 
αυτισ καταγράφονται ςε ξεχωριςτι πράξθ ςτο πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων και 
ςυμμετζχουν κανονικά ςτισ κερινζσ υπθρεςίεσ. 

Με ευκφνθ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων ακριβή αντίγραφα των πράξεων αυτϊν 
αποςτζλλονται -με το Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο- αυκθμερόν ςτθ ΔΙΔΕ Ζβρου.  
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Εκπαιδευτικοί  από μετάθεςη ςτην περιοχή του  ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 

Όςοι εκπαιδευτικοί μετατζκθκαν, με τισ τελευταίεσ αποφάςεισ, κα κάνουν πράξθ ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ ςτθ ΔΙΔΕ Ζβρου ςτισ 30.06.2019 (γραφείο 15, από 08:00 ζωσ 14:30). (Εάν και ς’  
αυτοφσ δοκεί θ δυνατότθτα) κα μποροφν να κάνουν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ και μζςω 
τθλεομοιοτυπίασ 2551088987. 

 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
Σο επόμενο διάςτημα θα ολοκληρωθοφν οι διαδικαςίεσ των οργανικών τοποθετήςεων (εκτόσ 
και εάν το ΤΠΑΙΘ ςτείλει εγκφκλιο, με βάςη την οποία θα δρομολογοφνται διαφορετικζσ 
διαδικαςίεσ) 
Σα επόμενα ςτάδια είναι: 

 Η πρόταςθ του ΠΤΔΕ Ζβρου για τθν οργανικι τοποκζτθςθ των ονομαςτικά οργανικά 
υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν που ιρκαν με απόςπαςθ από άλλεσ περιοχζσ μετάκεςθσ, όςων 
υπζβαλαν αίτθςθ βελτίωςθσ, όςων βρίςκονται ςτθ ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ Ζβρου και των 
Νεοδιόριςτων (κρινόμενοι από κοινοφ). 

 Η ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τον Περιφερειακό Διευκυντι για τθν τοποκζτθςθ των 
προθγουμζνων περιπτϊςεων ςε νζεσ οργανικζσ. 

Λειτουργικά υπεράριθμοι  (Ολικά ή μερικά) 
Οι λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ κα προςδιοριςτοφν μετά τισ 17 Αυγοφςτου 2020,  όταν και κα 
ολοκλθρωκεί θ ζκδοςθ των ςχετικϊν  αποφάςεων από τα αρμόδια όργανα για τον αρικμό των 
τμθμάτων ανά ςχολικι μονάδα. Τπολογίηουμε ότι ςτισ 18 Αυγοφςτου 2020 κα ανακοινωκεί ο 
ςχετικόσ πίνακασ ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ και κα κλθκοφν οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλουν τθ ςχετικι ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ από τθν Σρίτη 18 Αυγοφςτου 2020 μζχρι και τη 
Δευτζρα 24 Αυγοφςτου 2020.. 

Προςωρινή τοποθζτηςη εκπαιδευτικών (για τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν κατζςτθ δυνατό να 
τοποκετθκοφν ςε οργανικι κζςθ). 

Η τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν ςε προςωρινή  κζςθ κα γίνει ςε ςυνεδρίαςθ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 
ςτα τζλθ του ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 (ςτθ νζα τουσ κζςθ κα αναλάβουν υπθρεςία τθν 1θ  επτεμβρίου 
2020) και οι ςχετικοί πίνακεσ κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο τθσ Διεφκυνςθσ. Οι εκπαιδευτικοί τθσ 
κατθγορίασ αυτισ υποβάλουν ΑΙΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ από τθν Σρίτη 18 Αυγοφςτου 2020 
μζχρι και τη Δευτζρα 24 Αυγοφςτου 2020. 

Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 

Οι ενδιαφερόμενοι για απόςπαςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, ζχουν  
προκεςμία για να υποβάλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ από τθν Σρίτη 18 Αυγοφςτου 2020 
μζχρι και τη Δευτζρα 24 Αυγοφςτου 2020. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ  

Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν (ωσ Αναπλθρωτζσ, πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου) ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κα υπογράψουν ΠΡΑΚΣΙΚΟ  ΑΠΟΧΩΡΗΗ, 
μόνο ςτο ςχολείο που είχαν διατεκεί, την Σρίτη 30 Ιουνίου 2020 (ςφμφωνα με το υπόδειγμα, το 
οποίο όταν απαιτείται κα φζρει και το αντίςτοιχο λογότυπο ΕΠΑ)  και κα λάβουν όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα, όπωσ αναφζρεται παρακάτω:  

 Αυτοπροςώπωσ, από την Σετάρτη 1 Ιουλίου 2020, μετά τισ 12:00 από τη ΔΙΔΕ Ζβρου 
(γραφείο 7). 
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 Με υπηρεςία Σαχυμεταφορών, με δική τουσ χρζωςη, ςτη Διεφθυνςη που θα δηλώςουν 
ςτη ΔΙΔΕ Ζβρου. 

Για να καταςτεί θ δυνατι θ πλθρωμι των Αναπλθρωτϊν οι ςχολικζσ μονάδεσ κα πρζπει να ζχουν 
φροντίςει, θ υπθρεςία μασ να ζχει πιςτοποιιςει τθν ανάρτθςθ  ζωσ και την Παραςκευή 26 
Ιουνίου 2020 όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι (Απουςιολόγια κλπ). 

Σθν Σρίτη 30 Ιουνίου 2020, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριων των ςχολικϊν μονάδων και μζςω 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ, κα ζχουν παραλθφκεί από τθν υπθρεςία μασ όλα τα ΠΡΑΚΣΙΚΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΗ, που κα ζχουν ςυνταχκεί αρμοδίωσ και κα υπογράφονται από τον/τθν κάκε 
Αναπλθρωτι/τρια εκπαιδευτικό και τον/τθν αντίςτοιχο/θ Διευκυντι/ντρια. 

Εάν ςτθν υπθρεςία μασ δεν φκάςει το προβλεπόμενο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΗ, θ διαδικαςία 
απόλυςθσ, για τουσ ςυγκεκριμζνουσ Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, κα καταςτεί αδφνατθ. 

Παρακαλοφνται οι Διευθυντζσ/ντριεσ να ενημερώςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ, 
ενυπόγραφα, για διαλαμβανόμενα ςτην παροφςα εγκφκλιο.  

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 
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