
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

Αλεξανδρούπολη, 29 Ιουλίου 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Αριθμ. Πρωτ.:  Φ.11.2/Δ/Υ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

----------------------------- 
ΠΡΟΣ Όλα τα σχολεία της περιοχής μας 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 
 

    

Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19   

Πόλη:   Αλεξανδρούπολη 68100  

Γραφείο: Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 

Πληροφορίες: Γκιδίκα Σταματία 

Τηλέφωνο: 25510-88299 

Fax: 25510-88987 

Email: mail@dide.evr.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών, χαρακτηρισμός ονομαστικά των εκπαιδευτικών ως 
υπεράριθμων» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (Πράξη 9η/28-7-2014) όπου διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη υπεραριθμίας και τις δηλώσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, συνεδρίασε σήμερα 
29 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη το ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και προέβη στο χαρακτηρισμό ονομαστικά των 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κατά σχολική μονάδα. 
1ος Συνημμένος Πίνακας. 

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να 

υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά 

κενά (2ος Συνημμένος Πίνακας κενών – πλεονασμάτων), από την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 έως και τη   

Δευτέρα 04 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής είναι: 

1. Τοποθέτηση υπεραρίθμων στις 4 Αυγούστου 2014 και σύνταξη νέων πινάκων κενών – 
πλεονασμάτων 

2. Υποβολή Δηλώσεων προτίμησης, από Τρίτη 5 Αυγούστου 2014 έως και Δευτέρα 18 
Αυγούστου 2014, από εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών οι οποίοι  πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους  εκτός από  τις κενές οργανικές θέσεις και όσες πιθανόν 
δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων.   

 Μετατιθέμενοι έτους 2014 στο ΠΥΣΔΕ Έβρου   

 Όσοι υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης. 

 Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου. 

 Όσων έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό. 

 Νεοδιόριστοι 2014 (για οριστική τοποθέτηση) 
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3. Για όσους επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ οι αιτήσεις απόσπασης θα λήξουν στις 
31 Αυγούστου 2014. 

 
Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Πίνακας ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά ομάδα σχολείων ανά κλάδο και 
ειδικότητα (Νο 1) 

2. Πίνακας κενών – πλεονασμάτων (Νέος Νο 2) 

3. Δήλωση προτίμησης ονομαστικά υπεράριθμων 

4. Δήλωση προτίμησης για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν  στην 2η περίπτωση 

 

Οι δηλώσεις μπορούν  να σταλούν: 

- με FAX στο 25510- 88987  

- με E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.evr.sch.gr ή  

- να κατατεθούν στην Διεύθυνση Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ 2ος όροφος (Γραφείο 2). 

 

 

 
Ο  Διευθυντής 

της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ 

 
 

Αποστολακούδης Στέργιος 
 


