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Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Πέλλας των παρακάτω 

κατηγοριών, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση λειτουργικής τοποθέτησης για το 

σχολικό έτος 2021-22, από την Δευτέρα 14-6-2021 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2021 στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης www.didepellas.gr 

 

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πέλλας (ΕΝΤΥΠΟ 1) . Η 

δήλωση υποβάλλεται προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά οι εκπαιδευτικοί που μετά 

τις οριστικές τοποθετήσεις, εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και 

αφορά προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος 2021-22. Να δηλωθούν με σειρά 

προτίμησης όλα τα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πέλλας. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας 

μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και το έντυπο 3. 

 

2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι πιθανό να διατεθούν ολικά ή μερικά για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας για το διδακτικό έτος 2021-22 από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε 

οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας. 

(ΕΝΤΥΠΟ 2). Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, καλύπτουν πρώτα τα σχολεία της ίδιας ομάδας 

και ακολούθως τα σχολεία της όμορης ομάδας. Στη συνέχεια καλύπτονται και σχολεία των 

υπολοίπων ομάδων. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι 

δεσμευτικές για το ΠΥΣΔΕ και κρίνονται με βάση τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των κενών 

διδακτικών ωρών καθώς και την μικρότερη δυνατή μετακίνηση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα 

και το έντυπο 3. Σύμφωνα με το ΠΔ 50/1996 από όσους επιθυμούν να κριθούν 

υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί με το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων 

μετάθεσης. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν τελευταίοι στη σχολική μονάδα. 

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που 

τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση 

ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το 

μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 

 

 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 από το 

σχολείο της οργανικής τους θέσης σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο του ΠΥΣΔΕ Πέλλας. 

(ΕΝΤΥΠΟ 3).  

Έδεσσα,  11 - 6 - 2021 

Αρ. Πρωτ. 6721 

  
 

ΠΡΟΣ: 
 
Τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων 
Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας 
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4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2021-22 από το 

σχολείο της οργανικής τους θέσης σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και τμήματα ένταξης 

του ΠΥΣΔΕ Πέλλας. (ΕΝΤΥΠΟ 5). 

 

5. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν ολικά ή μερικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

για το διδακτικό έτος 2021-22 σε σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας. Δηλώνονται με 

σειρά προτίμησης οι ευρύτερες περιοχές των πόλεων της Έδεσσας, των Γιαννιτσών, της 

Αριδαίας, της Σκύδρας και της Κρύας Βρύσης. Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι 

δεσμευτικές για το ΠΥΣΔΕ και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών έχουν άμεση εξάρτηση 

από τα πλεονάσματα της Β/θμιας και τα κενά της Α/θμιας όπως αυτά θα διαμορφωθούν 

κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους. (ΕΝΤΥΠΟ 8). 

 

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

www.didepellas.gr στο μενού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» στον σύνδεσμο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ». 

Η αίτηση αφού υποβληθεί για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να αποσταλεί (χωρίς να 

απαιτείται υπογραφή) στο email της Δ.Δ.Ε. Πέλλας mail@dide.pel.sch.gr μέσω του 

προσωπικού email του εκπαιδευτικού το οποίο είναι καταχωρισμένο στο πληροφοριακό 

σύστημα myschool. Όλες οι παραπάνω αιτήσεις θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ με την έναρξη 

του νέου σχολικού έτους. 

 

Με δεδομένο ότι τα λειτουργικά κενά κατά το διάστημα που ακολουθεί μέχρι και την 

έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία, παρουσιάζουν συνεχείς μεταβολές θα πρέπει όλα τα 

σχολεία της Δ.Δ.Ε. Πέλλας να θεωρούνται κενά. 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

της Δ.Δ.Ε. Πέλλας 

 

 

 

 

Δημήτριος Γερεμτζές 
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