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Αλεξανδρούπολη: 23 Ιουνίου 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
----------------------------- 

 Προς τους εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης μας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 

 
Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19   

Πόλη – Τ.Κ.:   Αλεξανδρούπολη - 68131  
Γραφείο: Διευθύντριας  

Πληροφορίες: Πλακωτή Ελένη 
Τηλέφωνα: 25513-55375  

Fax: 25510-88987  
Email: mail@dide.evr.sch.gr  

Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Έβρου, Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, σας ενημερώνουμε για τα 
παρακάτω: 
  -Oι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές θέσεις ( μετά από ρύθμιση 
υπεραριθμίας) οφείλουν, μετά την απόφαση της Διευθύντριας της ΔΔΕ Έβρου, να αναλάβουν 
υπηρεσία στη νέα τους θέση την 30η Ιουνίου 2022. 
  -Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ( η οποία δεν αποτελεί ένσταση) για 
διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και την 
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 πμ. 
  -Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές θέσεις ( μετά από αίτηση βελτίωσης, 
μετάθεση κλπ) οφείλουν, μετά από απόφαση της Διευθύντριας της ΔΔΕ Έβρου, να αναλάβουν 
υπηρεσία στη νέα τους θέση την 30η Ιουνίου 2022. 
  -Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ( η οποία δεν αποτελεί ένσταση) για 
διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και την 
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 πμ.  
  -Όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ μπορούν αν το επιθυμούν να 
υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά από Παρασκευή 
24 Ιουνίου 2022 έως και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 πμ.  Η τοποθέτηση αυτή 
γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους. 
  -Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς 
το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. 
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Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, 
παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και 
τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία 
του εδαφίου β΄της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 
του ΠΔ 100/1997 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. 
 
Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ και η ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ υποβάλλονται, μόνο με το 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( mail@dide.evr.sch.gr). 
 
 

 

 

      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 ΠΛΑΚΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 


