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Δξάκα,  03 / 08 /2022    
Αξηζ. πξωη:  5627 
 
 

 

Προς 
Όιεο ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο αξκνδηόηεηάο καο 

  ------------------ 
Σαρ. Δ/λζε:         1

ες
 Ιοσιίοσ (Δηνηθεηήξην)   

ΣΚ-Πόιε: 66133, ΓΡΑΜΑ 

Πιεξνθνξίεο:    Ιάθωβος Καθαηζίδες 

Σειέθωλν:        2521351222 

E-mail:              mail@dide.dra.sch.gr 

Ιζηνζειίδα: dide.dra.sch.gr 

 
ΘΔΜΑ: « Τποβοιή αηηήζεωλ γηα ηοποζεηήζεης εθπαηδεσηηθώλ ζε ιεηηοσργηθά θελά 
Γεληθής Παηδείας θαη Δηδηθής Αγωγής» 
 
 
Καινύληαη νη: 

1) Τπεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί, 

2) Επξηζθόκελνη ζηε δηάζεζε ΠΤΔΕ Π.Ε. Δξάκαο θαη λενδηόξηζηνη, 

3) Αηηνύληεο απόζπαζε εληόο ΠΤΔΕ - απνζπαζκέλνη από άιια ΠΤΔΕ, 

λα θαηαζέζνπλ δηαδηθηπαθά αίηεζε ζπκπιήξωζεο - απόζπαζεο - ηνπνζέηεζεο ηνπ ωξαξίνπ 

ηνπο, κέζω  ηνπ ζπλδέζκνπ https://tools-dide.dra.sch.gr/tools, ηεο ΔΔΕ Δξάκαο. 

 

Οη αηηνύληεο απόζπαζε ζα πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, ώζηε λα απνθηήζνπλ 

δηθαίωκα πξόζβαζεο ζηελ εθαξκνγή. Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ 

επηβεβαίωζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπο ζα έρνπλ δηθαίωκα λα ζπκπιεξώλνπλ αηηήζεηο ηνπνζέηεζεο, 

ζπκπιήξωζεο, απόζπαζεο ή θαη άιιεο κνξθέο αηηήζεωλ. 

H δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη επηβεβαίωζεο ηωλ ζηνηρείωλ ζα γίλεη κόλο κία θορά (ηα ζηοιχεία 

θα είναι άμεζα διαθέζιμα για μελλονηικές αιηήζεις). Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη o Α.Μ. θαη ην 

email, πνπ δειώζεθε ζην My School. Δηθαίωκα εγγξαθήο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί όιωλ ηωλ 

εηδηθνηήηωλ, επζύλεο ηεο ΔΔΕ Δξάκαο. Οη εγγξαθέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο πξνζεζκίαο. Όζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ήδε νινθιεξώζεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

πξνεγνύκελν ρξόλν, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ λέα εγγξαθή.
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Γηα νπνηνδήπνηε ηερληθό πξόβιεκα ή πξόβιεκα ζηελ εγγξαθή ζαο, απεπζπλζείηε ζην Σκήκα 

Δ' Πιεξνθνξηθήο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ ηεο ΔΔΕ Δξάκαο, ζην email plirof@dide.dra.sch.gr 

ή ζην ηειέθωλν 2521351228.  

 

Η προζεζκία σποβοιής ηωλ αηηήζεωλ ορίδεηαη: Από Παραζθεσή 05-08-2022 θαη ώξα 

15.00κ.κ. κέρξη θαη Σρίηε 09-08-2022 θαη ώξα 23:59. 

Οη ηνπνζεηήζεηο ζε ιεηηνπξγηθά θελά πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ Π.Δ. 50/96 όπωο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Δ. 100/97. 

Η ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη ηνπνζεηήζεηο είλαη: 

1. Τπεξάξηζκνη 

2. Δηάζεζε ΠΤΔΕ - Νενδηόξηζηνη 

3. Αηηνύληεο απόζπαζε εληόο ΠΤΔΕ θαη απνζπαζκέλνη από άιια ΠΤΔΕ ζπγθξηλόκελνη 

από θνηλνύ (κε μόρια απόζπαζης). 

4. πκπιεξωκαηηθά ζαο γλωξίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Δ. 50/96 θαη ηνπ 

λ. 4653/2020 νη αλήθνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο πξνεγνύληαη έλαληη ηωλ 

ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ (ηης ίδιας περίπηωζης) θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηωλ 

ηνπνζεηήζεωλ. 

ρεηηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηωλ θαηά προηεραηόηεηα αποζπαζκέλωλ 

εθπαηδεσηηθώλ ππελζπκίδνπκε όηη, ε πξνηεξαηόηεηα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο 

απνζπάζεηο από ΠΤΔΕ ζε ΠΤΔΕ, όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπγθξίλνληαη κόλν κεηαμύ 

ηνπο. ε θακία πεξίπηωζε δε ζπγθξίλνληαη κε ηνπο νξγαληθά αλήθνληεο θαη 

επξηζθόκελνπο ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΔΕ Δξάκαο, θαζώο θαη’ έλλνηα θαη ζθνπό νη 

νξγαληθά αλήθνληεο πξνεγνύληαη ηωλ απνζπαζκέλωλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ύδσγοη ζηραηηωηηθώλ: Καινύληαη νη αλήθνληεο ζηελ θαηεγνξία απηή εθπαηδεπηηθνί λα 

θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπνζέηεζεο πρόζθαηε βεβαίωζε ηες ζηραηηωηηθής 

κολάδας πνπ ππεξεηεί ν/ε ζύδπγνο γηα λα ηζρύζεη ε λέα δηάηαμε. 

 

Ο πίλαθας ιεηηοσργηθώλ θελώλ ν νπνίνο ζα θαηαξηηζηεί ζηελ 19ε πλεδξίαζε ηνπ 

ΠΤΔΕ Δξάκαο είλαη ελδεηθηηθός εθόζνλ γίλεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζε καο απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Μέγηζηος αρηζκός επηιογώλ: 20 
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ΠΡΟΟΥΗ: 

1) Οη εθπαηδεσηηθοί κπορούλ λα ζσκπερηιάβοσλ ζηης προηηκήζεης ηοσς θαη 

Στοιηθές κολάδες ποσ δελ εκθαλίδοσλ ιεηηοσργηθό θελό ζηολ πίλαθα θαζώς ασηό 

κπορεί λα προθύυεη ιόγφ κε ηειηθού θαζορηζκού ηφλ ηκεκάηφλ ζτοιηθώλ 

κολάδφλ, εγθρίζεφλ οιηγοκειώλ ζε ΓΕΛ θαη ΕΠΑΛ, άδεηες άλεσ αποδοτώλ, 

καθροτρόληες άδεηες, β΄ θάζε αποζπάζεφλ, θ.α. 

 

2) Θα ιεθζούλ σπόυε κόλολ οη αηηήζεης ποσ έτοσλ ορηζηηθοποηεζεί! 

 

Παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ λα ελεκεξώζνπλ κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

 

 Ο Γηεσζσληής 
Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες Γράκας  

 
 

πσρίδωλ Κηοσιάλες 
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