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ΘΕΜΑ: «Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης 

εκπαιδευτικών από μετάθεση, διάθεση, νεοδιόριστων και αιτούντων βελτίωση θέσης» 
 

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης προχώρησε στη διαμόρφωση πρότασης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που 

χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και στον προσδιορισμό των εναπομεινάντων κενών μετά τη ρύθμιση των 

υπεραριθμιών.  

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που: 

1. είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο του 2020 (ο πίνακας 

επισυνάπτεται) 

2. μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης  

3. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής) 

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.  

Οι δηλώσεις θα αποσταλούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

mail@dide.rod.sch.gr. Η δήλωση τοποθέτησης πρέπει να είναι σκαναρισμένη με υπογραφή. 

Σημειώνεται πως οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού 

αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016, 

ΦΕΚ 125Α’), καθώς και όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης προηγούνται στις 

τοποθετήσεις αυτές.  

Οι εκπαιδευτικοί στις ειδικότητες των οποίων εμφανίζεται έστω και ένα οργανικό κενό μπορούν 

στις δηλώσεις τους να συμπεριλάβουν και σχολεία στα οποία δεν εμφανίζεται κενό καθώς αυτό μπορεί 

να προκύψει κατά τη ροή της διαδικασίας τοποθετήσεων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα 

των οποίων δεν υπάρχει κανένα οργανικό κενό δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. 

Τέλος, σχετικά με τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής τονίζεται ότι 

οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των 

κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής 

μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 48 του ν. 4692/2020 (111Α΄). 
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