
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------------------------- 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 Αλεξανδρούπολη, 27  Ιουνίου 2022 

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.2.1/8503 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

----------------------------- 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19   
Πόλη – Τ.Κ.:   68131 Αλεξανδρούπολη   
Γραφείο:  Διευθύντριας   

Πληροφορίες: Πλακωτή Ελένη            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 25513-55365   
E-mail:         mail@dide.evr.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr   

   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εργασίες των σχολείων και χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» 

 

Για τους/τις Διευθυντές/ντριες  των σχολικών μονάδων   

 

Παρακαλούμε για τη λήξη του σχολικού έτους  2021 -2022 να φροντίσετε για τα εξής:  

 

 Να κλείσετε τα λειτουργικά βιβλία (βιβλία ύλης, στις 30.06.2022, ημερολόγιο 

λειτουργίας του σχολείου, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων και διευθυντή, κλπ. 

στις 31.08.2022), αφού προηγουμένως ελεγχθεί το γεγονός ότι υπάρχουν όλες  οι 

απαιτούμενες υπογραφές. 

 

 Να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή το μητρώο των μαθητών 

 

 

 

Να μας αποστείλετε: 

 

 Την ετήσια έκθεση λειτουργίας του σχολείου σας, σύμφωνα με το ΝΕΟ υπόδειγμα (σε 

Word, μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022).  

 Να προγραμματίσετε τις άδειες των διοικητικών υπαλλήλων σας (σε όσα σχολεία 

υπάρχουν, επιστάτης, γραμματέας, κλπ) και να ενημερώσετε τη Διεύθυνση 

αποστέλλοντας το αρχείο σε μορφή Excel. (Σύμφωνα με το υπόδειγμα, αρχείο σε Excel, 

μέχρι 30 Ιουνίου 2022). 

 Να συντάξετε ειδικές εκθέσεις υπηρεσιακής κατάστασης για τους καθηγητές που 

συμπληρώνουν πραγματική δημόσια υπηρεσία δύο (2) ετών από το Φ.Ε.Κ. διορισμού 

μέχρι 30.06.2022, προκειμένου να κριθεί η μονιμοποίησή τους. Σε περιπτώσεις 

αποσπασμένων καθηγητών να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του σχολείου οργανικής 

θέσης και του σχολείου απόσπασης (μέχρι 30 Ιουνίου 2022). 
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 Να ολοκληρώσετε τη σύνταξη καταστάσεων πάσης φύσεως αποζημιώσεων, υπερωριών, 

οδοιπορικών, κλπ.  

 Να φροντίσετε για την παραλαβή των βιβλίων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κ. 

Αποστολούμη (για τα σχολεία πρώην περιοχής ΔΙΔΕ Έβρου) ή κ. Πεΐδη (για τα σχολεία 

πρώην περιοχής Γραφείου Ορεστιάδας) – ορισμός υπευθύνων (δύο εκπαιδευτικοί) 

 Να στείλετε τον ακριβή αριθμό μαθητών/μαθητριών που δικαιούνται αριστεία/ βραβεία 

/ έπαινοι έως 30 Ιουνίου 2022 όπως σας έχει ζητηθεί. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Οργανικά ανήκοντες στη σχολική μονάδα 

 

Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική 

μονάδα της οργανικής τους στις 30 Ιουνίου 2022(εκτός και εάν οριστεί διαφορετικά από το 

ΥΠΑΙΘ). Η πράξη αυτή γίνεται στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων συγκεντρωτικά για 

όλους. Όσοι εξ αυτών βρίσκονται με απόσπαση σε διάφορες υπηρεσίες και η απόσπασή τους λήγει 

στις 31 Αυγούστου 2022 καταγράφονται στο πρακτικό και δίπλα στο όνομα τους αναγράφεται η 

απόφαση απόσπασης. Επομένως στην πράξη αυτή θα καταγραφούν όλοι όσοι κατέχουν οργανική 

και δίπλα στο όνομά τους θα υπάρχει είτε η υπογραφή τους είτε ο λόγος απουσίας τους. 

 

Όσοι είχαν διατεθεί εξ ολοκλήρου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  επιστρέφουν στην οργανική 

τους θέση στις 30.06.2022, (κάνουν πράξη ανάληψη υπηρεσίας και στις 30.06.2022), για το 

υπόλοιπο του σχολικού έτους  (ήτοι 31.08.2022) και συμμετέχουν κανονικά στις θερινές υπηρεσίες. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με εκπαιδευτικούς που είχαν απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ  μπορούν να 

κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας και μέσω email. (Επομένως δίπλα στο όνομά τους θα γράφεται 

ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, η υπεύθυνη 

δήλωση θα συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα), σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 

αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως.  

 

 

Εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ το σχολικό έτος 2021 -2022 

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ κάνουν πράξη ανάληψης 

υπηρεσίας στις 30 Ιουνίου 2022 στη σχολική μονάδα που είχαν διατεθεί για το σχολικό έτος 2021-

2022 (εξαιρούνται όσοι πήραν μετάθεση), τα ονόματα των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής 

καταγράφονται σε ξεχωριστή πράξη στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων και συμμετέχουν 

κανονικά στις θερινές υπηρεσίες. 

Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων ακριβή αντίγραφα των πράξεων αυτών 

αποστέλλονται -με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο- αυθημερόν στη ΔΙΔΕ Έβρου.  

 

 

Εκπαιδευτικοί  από μετάθεση στην περιοχή του  ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ 

Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν, με τις τελευταίες αποφάσεις, θα κάνουν πράξη ανάληψης 

υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί. Όσοι είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

Έβρου θα κάνουν πράξη ανάληψης στο σχολείο τοποθέτησης ή εάν υπάρξουν εκπαιδευτικοί από 

μετάθεση που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα θα κάνουν πράξη ανάληψης στην ΔΔΕ 

Έβρου.  

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των οργανικών τοποθετήσεων και έχουν ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Έβρου. 

 



Λειτουργικά υπεράριθμοι  (Ολικά ή μερικά) 

 

Οι λειτουργικές υπεραριθμίες θα προσδιοριστούν μετά τις 1 Αυγούστου 2022,  όταν και θα 

ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών  αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για τον αριθμό των 

τμημάτων ανά σχολική μονάδα. Υπολογίζουμε ότι στις 12 Αυγούστου 2022 θα ανακοινωθεί ο 

σχετικός πίνακας στον ιστότοπο της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ και θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ από την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 μέχρι και τη 

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022. 

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών (για τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να 

τοποθετηθούν σε οργανική θέση). 

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση θα γίνει σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ 

ΕΒΡΟΥ στα τέλη του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (στη νέα τους θέση θα αναλάβουν υπηρεσία την1
η
  

Σεπτεμβρίου 2022) και οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Διεύθυνσης. Οι 

εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από την 

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022  μέχρι και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022. 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ 

Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, έχουν  

προθεσμία για να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από την Τρίτη 16 Αυγούστου 

2022 μέχρι και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022. 

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες πιθανόν να τροποποιηθούν λόγω της διαδικασίας των 

προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι 

εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις αναρτήσεις της ΔΔΕ Έβρου στην επίσημη 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Η Διευθύντρια της ΔΙΔΕ Έβρου  

 

                                                                                                         Πλακωτή Ελένη  


