
 
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

  

Κομοτηνή 

 

27-07-2022 

  Αρ. πρωτ.: ΔΥ 

  

Ταχ. Δ/νση    : 

 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο     : 

Στ. Κυριακίδη 91 

Τ.Κ. 69132 – Κομοτηνή 

Ραδιοπούλου Άννα 

2531028523, 2531025216 

 

Προς: 

     

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και αιτήσεις απόσπασης 

                  εντός ΠΥΣΔΕ» 
 

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης προκειμένου να προχωρήσει στις τοποθετήσεις όλων των μονίμων 

εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά καλεί:  

1. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι 

(εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα 

τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για 

συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο. 

2. Τους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και 

επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε 

άλλο σχολείο. 

3. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.  

4. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης 

καθώς και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο 

ΠΥΣΔΕ Ροδόπης. 

5. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση 

Ροδόπης. 

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 

μέχρι και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι δηλώσεις 

μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης, είτε 

να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail@dide.rod.sch.gr. Παρακαλούμε οι δηλώσεις 

που αποστέλλονται ηλεκτρονικά να είναι σκαναρισμένες με υπογραφή ή ψηφιακά 

υπογεγραμμένες μέσω της δυνατότητας ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου από το gov.gr 

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/psephiake-bebaiose-eggraphou 

Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών μας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ροδόπης ανακοινώνει ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ πίνακα κενών – πλεονασμάτων σε 
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ώρες ο οποίος θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όποτε προκύπτουν 

σημαντικές αλλαγές). Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί στη δήλωσή του να συμπεριλάβει σχολεία 

στα οποία υπάρχει λειτουργικό κενό, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα κενών-

πλεονασμάτων, όπως επίσης και σχολεία στα οποία δεν εμφανίζονται κενά επειδή είναι 

πιθανόν να δημιουργηθούν (από απόσπαση, από έκτακτη άδεια, κλπ). Κατά τη διάρκεια 

της προθεσμίας αιτήσεων γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις.  

Τονίζεται πως όσον αφορά στα δύο πειραματικά σχολεία που θα λειτουργήσουν 

πρώτη φορά στο νομό Ροδόπης (3
ο
 ΓΕΛ και 5

ο
 Γ/σιο Κομοτηνής) τα κενά που θα μείνουν 

ακάλυπτα, κατά τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από το ΥΠΑΙΘ για τοποθέτηση με 

θητεία, θα καλυφθούν με απόσπαση για ένα διδακτικό έτος μετά από νέα πρόσκληση της 

οικείας Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων. 

Για την έκδοση της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις 

ανακοινώσεις τόσο της ΠΔΕ ΑΜΘ όσο και της ΔΔΕ Ροδόπης. 

Εκτός από τον προσωρινό ενδεικτικό πίνακα κενών-πλεονασμάτων επισυνάπτεται 

έντυπο δήλωσης τοποθέτησης (για τους λειτουργικά υπεράριθμους και για όσους είναι στη 

διάθεση), καθώς και έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (για τους αιτούντες απόσπαση 

εντός  ΠΥΣΔΕ και για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο πίνακας κενών-πλεονασμάτων είναι ενδεικτικός καθώς εκκρεμούν:  

1. η έγκριση ολιγομελών τμημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από το ΥΠΑΙΘ (στον πίνακα 

οι ώρες έχουν υπολογιστεί θεωρώντας πως όλα τα ολιγομελή θα εγκριθούν) 

2. δεύτερη φάση εγγραφών μαθητών, μετεγγραφές και εγγραφές μετεξαστέων (οι 

οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν τον αριθμό των τμημάτων σε ορισμένα 

σχολεία) 

3. τυχόν άδειες που θα προκύψουν λόγω έκτακτων συνθηκών 

4. η β΄ φάση αποσπάσεων (αν υπάρξει) καθώς και κάποιες αποσπάσεις σε θέσεις 

θητείας (πχ υποδιευθυντές ΔΙΕΚ, αποσπάσεις στο Ιεροσπουδαστήριο) 

Σημειώνεται τέλος πως σε ορισμένα σχολεία που εμφανίζουν κενό σε μία ειδικότητα 

αλλά πλεονάζουν άλλες ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν το κενό αυτό με δεύτερη 

ανάθεση, οι ώρες ελλείμματος πιθανόν να τροποποιηθούν. 
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