
Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Καλησπέρα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε με το καλό.  

Σήμερα 5/8/2022 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ (η ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων σε 

λειτουργικά κενά έγινε όπως θα δείτε παρακάτω πριν δύο μέρες 3/8/2022) με 

σύνθεση: 

Πρόεδρος Κιουλάνης Σπυρίδων,  

μέλη: Σγουρίδης Ιωάννης (διευθυντής ΓΕΛ Δοξάτου), Υφαντίδης Γρηγόριος 

(Διευθυντής 2ο ΕΠΑΛ)  

και οι αιρετοί Αρναούτης Ιωάννης και Τσίρλης Μιχαήλ.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο γραμματέας του ΠΥΣΔΕ.  

 

Πριν ξεκινήσω την ενημέρωση για την συνεδρίαση, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 

η διεύθυνση της ΔΔΕ Δράμας άλλαξε και ανέλαβε καθήκοντα ο κύριος Κιουλάνης 

Σπυρίδων.  

Θα ήταν παράληψή μου λοιπόν να μην ευχαριστήσω την προηγούμενη διοίκηση της 

ΔΔΕ για την εμπειρία που είχα συμμετέχοντας στο υπηρεσιακό συμβούλιο και να 

καλωσορίσω την νέα ηγεσία της ΔΔΕ την οποία και εύχομαι καλή δύναμη στο 

δύσκολο και κρίσιμο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας. Οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ και 

προσωπικά εγώ όπως προβλέπεται θα κάνουν ότι προβλέπεται προκυμμένου να 

εκπροσωπηθεί ο μέσος συνάδελφος ακομμάτιστα άχρωμα και άοσμα όπως είθισται 

να λέω από αυτό το βήμα. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα είμαστε πιο κοντά στον 

στόχο. Ίδωμεν. 

Πάμε λοιπόν. 

 

19η συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ 5/8/2022 

Τα θέματα μεταξύ άλλων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση ήταν: 

Α) Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Δράμας. 

Β) Γνωμάτευση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών τίτλων σπουδών 

μόνιμων εκπαιδευτικών 

Γ) Χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή συναδέλφων 

Δ) Έγκριση λειτουργικών κενών, χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών – 

τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά. 

 

Για το θέμα Α έχω να πω: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλέπε και σχετική 

εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ : Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/ 22-6-2022) 

προσωρινός Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Δράμας αναλαμβάνει η υποδιευθύντρια του 

σχολείου κυρία ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕ02. Την καλωσορίζουμε λοιπόν και την 

ευχόμαστε καλή δύναμη.  

 

Για το θέμα Β: Οι σχετικές αιτήσεις των συναδέλφων έγιναν δεκτές σύμφωνα με τη 

νομοθεσία αφού ήταν πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά. 

 



Για το θέμα Γ: Κάποιες αιτήσεις έγιναν δεκτές, σε κάποιες απαιτούνται να δοθούν 

διευκρινήσεις από τους αιτούντες και κάποιες απορρίφθηκαν αφού δεν πληρούνταν 

τα κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης. Για τις τελευταίες που απορρίφθηκαν 

οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη άδειας οι συνάδελφοι μπορούν να αιτηθούν 

συγκεκριμένη άδεια ιδιωτικού έργου στα πλαίσια του νόμου και να την πάρουν 

άμεσα. Δεν μπορεί να δοθεί αόριστη άδεια έργου. Οι άδειες αφορούν συγκεκριμένο 

έργο και τα στοιχεία που απαιτούνται για να δοθεί γράφονται πολύ εύστοχα στην 

σχετική αίτηση της ΔΔΕ Δράμας όπου αναφέρεται: 

 
«ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Η αίτηση να είναι προγενέστερη της έναρξης απασχόλησης. 
2.  Στην αίτηση να αναφερθούν αναλυτικά: 

Α) το είδος της εργασίας 

Β) ο τόπος της εργασίας 

Γ) οι ώρες εργασίας / εβδομάδα  

Δ) ωράριο απασχόλησης  

Ε) χρονικό διάστημα απασχόλησης. 

Στ) Ύψος αντιμισθίας 

3. Στην αίτηση να επισυναφθεί απαραίτητα Σύμβαση Εργασίας ή εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό Βεβαίωση Εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα 
παραπάνω ή Υπεύθυνη Δήλωση το Ν.1599/86 ότι θα προσκομιστεί Σύμβαση ή 
Βεβαίωση εργοδότη στο χρονικό περιθώριο των τριάντα (30) ημερών. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια σύμφωνα με το Ν.3528/2007 και 

συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 31.» 

Δείτε και σχετικά: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/63-adeia-

askisis-idiotikou-ergou.htm  

Επίσης σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.14543/Δ2/13-02-2013/ΥΠΕΠΘ:  

 «Η άδεια θα χορηγείται μόνο για συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία, δηλαδή 

μόνο γι’ αυτό που ρητά προσδιορίζει ο εκπαιδευτικός στην αίτησή του και φυσικά όχι 

αόριστα» κάτι που αναφέρεται ρητά και στην Αρ. Γνωμ. 382/08 από το νομικό 

συμβούλιο του κράτους. Επομένως συνάδελφοι λίγη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. 

Επίσης έγινε και σχετική εισήγηση από τους αιρετούς να προστεθεί στην φόρμα 

αίτησης της ΔΔΕ και πρόταση σχετικά με τη μη άρνηση υπερωριακής απασχόλησης 

στο σχολείο (αν προκύψει) ώστε η αίτηση να γίνει ακόμα πιο πλήρης στο μέλλον όπως 

άλλωστε κάνουν και άλλες ΔΔΕ. 

 

Για το θέμα Δ:  
Συνάδελφοι ήρθε η ώρα για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά ώστε από 

Σεπτέμβρη ο καθείς να είναι στο πόστο του για τη νέα σχολική χρονιά. 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/63-adeia-askisis-idiotikou-ergou.htm
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Η ΔΔΕ Δράμας και το ΠΥΣΔΕ καλεί (3/8/2022 η ανακοίνωση, δύο μέρες πριν το 

σημερινό ΠΥΣΔΕ) τους συναδέλφους που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι (δεν 

συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους), βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είναι 

νεοδιόριστοι και ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή έχουν έρθει με απόσπαση να 

κάνουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται εδώ: 

https://dide.dra.sch.gr/ypovoli-aitiseon-gia-topothetiseis-ekpaideytikon-2022/  

Διαβάστε με μεγάλη προσοχή τις οδηγίες της ΔΔΕ.  

 

Ο πίνακας δε λειτουργικών κενών που ενημερώθηκε με την συμβολή των διευθυντών 

των σχολείων φαίνεται παρακάτω:  

(πιο καθαρά φαίνεται στο: https://dide.dra.sch.gr/wp-

content/uploads/2022/08/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%

A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91.pdf)  
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Επομένως συνάδελφοι  

1) Πρέπει να κάνετε αίτηση μέσο του https://tools-dide.dra.sch.gr/tools 

λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κενών από : https://dide.dra.sch.gr/pinakas-

leitoyrgikon-kenon/  

2) Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα απευθύνεστε στο 

plirof@dide.dra.sch.gr ή στο τηλέφωνο 2521351228. 

3) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: Από Παρασκευή 05-08-2022 

και ώρα 15.00μ.μ. μέχρι και Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 23:59. 
Οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 7 & 9 του Π.Δ. 50/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε ή 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997, τις διατάξεις του 

άρθρου 14 παρ. 14 του Ν.1566/1985 και τις με αριθμό πρωτ. 84582/Δ2/20-06-2013, 

137644/Ε1/03-09-2015 και 12633/Ε2/25-01-2018 διευκρινιστικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία 

τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.  

Η σειρά με την οποία θα γίνουν γενικά οι τοποθετήσεις είναι: 

 Υπεράριθμοι 

 Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Νεοδιόριστοι 

 Αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ 

συγκρινόμενοι από κοινού (με μόρια απόσπασης).  

 Και τέλος οι αναπληρωτές 

Ζήτησα από το υπουργείο με έγγραφο εξ επείγον να δώσει διευκρίνηση πάνω στο 

θέμα των αποσπασμένων οπότε εν αναμονή. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 και του ν. 4653/2020 οι ανήκοντες 

στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών 

(της ίδιας περίπτωσης) και κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. 
Οι διαδικασίες τρέχουν, μείνετε συντονισμένοι στο blog μου 

https://blogs.sch.gr/mtsirlis/  και στο site της ΔΔΕ ώστε να μη χάσετε καμία 

προθεσμία. 

Ξέχασα να αναφέρω ότι το site της ΔΔΕ όπου πρέπει να ενημερώνεστε είναι αυτό: 

https://dide.dra.sch.gr/ 

και όχι οτιδήποτε άλλο βρείτε στο διαδίκτυο. 

Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να απευθυνθείτε και στους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ 

Τσίρλης Μιχαήλ (mail: mtsirlis@auth.gr και Αρναούτη Ιωάννη (mail: 

arnaoutisioannis@yahoo.gr ) 

Με εκτίμηση 

 Συνυπογράφει και ο έτερος αιρετός ΠΥΣΔΕ:                                 Αιρετός ΠΥΣΔΕ 

Αρναούτης Ιωάννης        Δρ. Τσίρλης Μιχαήλ 
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