
 

 

1. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα κάνουν ανάληψη στις 28-06-2019 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης (Γραφείο Τμήματος Προσωπικού, Στ. 

Κυριακίδη 91). 

2. Η θερινή υπηρεσία όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα γίνει στα σχολεία όπου 

ήταν τοποθετημένοι προσωρινά κατά το διδακτικό έτος 2018-2019. 

3. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 98732/Ε2/20-06-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ περί διευκόλυνσης 

των εκπαιδευτικών για ανάληψη υπηρεσίας με υπεύθυνη δήλωση, όσοι εκπαιδευτικοί 

ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και είχαν αποσπαστεί σε άλλο 

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, 

μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 με 

αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2531028469 ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο mail@dide.rod.sch.gr, η οποία στη συνέχεια 

πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Το fax/e-mail για όσους εκπαιδευτικούς έχουν 

οργανική θέση πρέπει να αποσταλεί στο σχολείο τους. Οι εκπαιδευτικοί που 

αναλαμβάνουν υπηρεσία με αυτό τον τρόπο δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο 

ΠΥΣΔΕ οργανικής. 

4. Αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης θα ξεκινήσουν εκ νέου οι 

υπηρεσιακές μεταβολές. Επομένως το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου θα γίνει η 

τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων, θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα 

οργανικά κενά καθώς και τα οργανικά κενά των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και θα κληθούν όσοι 

είχαν κάνει τον Νοέμβριο αίτηση βελτίωσης θέσης καθώς και όσοι βρίσκονται στη 

διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης (συμπεριλαμβανομένων και των νεοδιόριστων) να 

κάνουν αίτηση τοποθέτησης σε οργανικό κενό. 
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5. Οι διαδικασίες για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και τις αποσπάσεις εντός 

ΠΥΣΔΕ θα ξεκινήσουν μετά τις οργανικές τοποθετήσεις και σε κάθε περίπτωση μετά 

την ανακοίνωση των αποσπάσεων (σε φορείς και σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ) από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

6. Επειδή αναμένεται να υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2019, 

παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

Ροδόπης (https://dide.rod.sch.gr) όπου θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ 
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