
 
 
 

  

 

Ξάνθη, 15-07-2022 
Αριθ. Πρωτ.:5659/Φ11.3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
------------------------- 

 
 

 
Προς: 
Εκπαιδευτικούς 
α) Στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης. 
β) Υπεράριθμους και λειτουργικά 
υπεράριθμους 2022-2023. 

     γ) Αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ. 
δ) Που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.  

 
 Κοινοποίηση: 

Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ 

Ξάνθης 

 Ανάρτηση 

• Ιστοσελίδα Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ξάνθης 

• Πίνακα Ανακοινώσεων 

Διεύθυνση : Διοικητήριο 
Τ.Κ.-Πόλη : 67133 – Ξάνθη 
Ιστοσελίδα : http://dide.xan.sch.gr 
Πληροφορίες : M. Ζλάτκου 
Τηλέφωνο : 25413 50305 
Mail : mail@dide.xan.sch.gr 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 
2022-2023». 

 

Καλούνται οι: 

α) Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης. 

                            β) Υπεράριθμοι και λειτουργικά υπεράριθμοι (πλεόνασμα τουλάχιστον 12 ωρών) εκπ/κοί 2022-2023. 

γ) Αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ (Σε σχολεία Γενικής Παιδείας και σε ΣΜΕΑΕ). 

δ) Εκπ/κοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ. 
 

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, αποκλειστικά με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να 

επιβεβαιώνουν τη λήψη του στα τηλέφωνα 2541350294 – 304. 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: Από 18-07-2022 μέχρι και 25-07-2022 και ώρα 

15.00.  
 

Με βάση τις εγκυκλίους και τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μέχρι σήμερα: 

Οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Π.Δ. 50/96, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997 

και ισχύουν. Προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της 

υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν 

οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν 

συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για 

συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.  

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά και την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά εξακολουθούν 

και παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά μετά τους λειτουργικά 

υπεράριθμους.  

Στη συνέχεια τοποθετούνται, συγκρινόμενοι από κοινού, οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσοι 
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αιτούνται ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ εντός του ΠΥΣΔΕ. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των 

αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους.  

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4653/2020, ορίζεται ότι 

οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α, β και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 

προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών  (της ίδιας περίπτωσης) και κατά τη διαδικασία των 

τοποθετήσεων.  

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν 

στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η 

προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις, όπου 

οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους 

οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια 

και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. 
 

 ΣΥΖΥΓΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ: Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ 

Ξάνθης να καταθέσουν, μαζί με την αίτηση τοποθέτησης, πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας 

που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος στρατιωτικός. Για την κατηγορία αυτή θα ισχύσει η νέα διάταξη του 

Ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 A’). 
 

Ο πίνακας των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων (σε ώρες), ο οποίος  καταρτίστηκε στην 21η /15-07-
2022 Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, είναι ενδεικτικός εφόσον έγινε με τα στοιχεία που έχουμε στη 
διάθεση μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και καθώς εκκρεμούν τα κάτωθι: 

1. Ο ακριβής αριθμός των τμημάτων των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση εγγραφών των 
μαθητών, των  μετεγγραφών τους και  την έγκριση ολιγομελών τμημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

2. Η έκδοση όλων των αποφάσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών (εξωτερικού, ΣΔΕ και πιθανή β’ 
φάση). 

3. Η έκδοση αποφάσεων όσων αδειών άνευ αποδοχών δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από την 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης.  

4. Μακροχρόνιες άδειες για τις οποίες δεν έχουμε γνώση. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
1. Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και σχολικές μονάδες, οι 

οποίες δεν εμφανίζουν λειτουργικό κενό στον πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να προκύψει λόγω των 
ανωτέρω αναφερόμενων. 

 
Συνημμένα 

 
1. Πίνακας λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων Γενικής. 
2. Πίνακας λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων ΕΑΕ. 

3. Υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης (Από Διάθεση ΠΥΣΔΕ – 

Υπεράριθμοι – Αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ) 

4. Υπόδειγμα αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ. 

Ο  Δ/ντής 
 
 

Χρήστος Ιωαννίδης 
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