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ΕΞ. EΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μαρούσι, 8-7-2022 
Αρ. πρωτ.  108/ΔΕΠΠΣ 

ΠΡΟΣ:  Όπως πίνακας αποδεκτών

«Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  προς  τους  Εκπαιδευτικούς  των  Π.Σ.  και  ΠΕΙ.Σ  για

αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας» 

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., προκειμένου να προβεί έγκαιρα στο καθορισμό των κενών θέσεων θητείας στα Π.Σ.
και  ΠΕΙ.Σ.  και  συνακόλουθα  στην  έκδοση  προκήρυξης  της  διαδικασίας  υποβολής  αιτήσεων
εκπαιδευτικών για κατάταξη σε αξιολογικούς πίνακες ανά Π.Δ.Ε., κλάδο και ειδικότητα, εν αναμονή
δημοσίευσης  στην  εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  νομοθετικών  ρυθμίσεων,  οι  οποίες  έχουν
πρόσφατα ψηφισθεί και αφορούν στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία προκειμένου αυτά να
στελεχωθούν έγκαιρα, 

προσκαλεί

α)  τους  εκπαιδευτικούς  που  υπηρετούν,  με  θητεία,  σε  Π.Σ.  ή  ΠΕΙ.Σ.,  έχουν  συμπληρώσει
τουλάχιστον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια σχολική μονάδα και έχουν αιτηθεί παράταση αυτής
της θητείας για το σχολ. έτος 2022-23.

β)  τους  εκπαιδευτικούς  που  υπηρετούν,  με  θητεία,  σε  Π.Σ.  ή  ΠΕΙ.Σ,  έχουν  αιτηθεί  παράταση
θητείας για το σχολικό έτος 2022-23 και καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες στα μαθήματα
πρώτης ανάθεσης στη θέση θητείας τους.

να δηλώσουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση depps@minedu.gov.gr με Υπεύθυνη Δήλωση από το
gov.gr, σύμφωνα με το υπόδειγμα, η οποία προσαρτάται στην παρούσα, εφόσον επιθυμούν να
τοποθετηθούν με θητεία σε κενή θέση Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.  εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αποσταλεί  μέχρι τη Δευτέρα 11/7/2022
και ώρα 10:00 π.μ.. Ο πίνακας των κενών θέσεων θητείας ανά περιφερειακή ενότητα, κλάδο και

ειδικότητα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (https://depps.minedu.gov.gr/) και των οικείων
Π.Δ.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τη δήλωσή τους, με σειρά προτίμησης, για τοποθέτηση σε κενή

θέση θητείας για μέχρι τρεις (3) συνολικά σχολικές μονάδες, Πρότυπα ή Πειραματικά της ίδιας

Π.Δ.Ε. και της ίδιας βαθμίδας στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα που έχουν θητεία.

Για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών της (β) περίπτωσης της παρούσης η προϋπόθεση κάλυψης ωρών

πρώτης ανάθεσης λιγότερων των οκτώ (8) προκύπτει από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των

εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου της ίδιας σχολικής μονάδας, από τις εκπαιδευτικές ανάγκες που

έχει ήδη στείλει το ΕΠΕΣ της σχολικής μονάδας, σε εκτέλεση σχετικής οδηγίας της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μη
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λαμβανομένων υπόψη των ωρών των ομίλων και των δράσεων στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Στην περίπτωση που για την ίδια σχολική μονάδα είναι υποψήφιοι περισσότεροι εκπαιδευτικοί,

ικανοποιείται, κατά προτεραιότητα, το αίτημα του/της εκπαιδευτικού που έλαβε τη μεγαλύτερη

μοριοδότηση  κατά  την  αρχική  τοποθέτησή  του/της  με  θητεία  στο  Π.Σ.  ή  ΠΕΙ.Σ.  και,  αν  η

μοριοδότηση συμπίπτει, προηγείται ο/η εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη διάρκεια θητείας.

Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναρτάται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της  Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ



Στην παρούσα πρόσκληση προσαρτάται το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗ προτιμήσεων σχολικών μονάδων.

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΩΝΥΜO
…………………………………………..

ΟΝΟΜΑ
…………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
…………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
…………………………………………. 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
…………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
………………………………………….

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
………………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ  
ΣΕ ΠΣ Η ΠΕΙΣ
………………………………………….

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
………………………………………….

ΔΠΕ/ΔΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝ)/(ΟΙΚΙΑΣ)

………………………………………….

Email.:
………………………………………….

Προς

την Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών

Σχολείων

(μέσω του depps  @  minedu  .  gov  .  gr  )

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τοποθετήθηκα με θητεία με την

αριθμ.  …………………………..  απόφαση  τ….  ………………….

στην σχολική  μονάδα …………………..  της  ΠΔΕ  ……………..

με κωδικό ……………………….. στην οποία 

α) είμαι τοποθετημένος/νη  με θητεία για …………. Έτη

β) καλύπτω …………………….. ώρες πρώτης ανάθεσης

και επιθυμώ η θητεία μου να μεταφερθεί κατά σειρά

προτεραιότητας  στις  κάτωθι σχολικές μονάδες

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α.  ΚΩΔΙΚΟΣ_______________)

        ΟΝΟΜΑ: ________________________

Β.  ΚΩΔΙΚΟΣ: _______________)        

ΟΝΟΜΑ: ________________________

Γ.  ΚΩΔΙΚΟΣ: _______________)        

ΟΝΟΜΑ: ________________________

Ο/ Η Αιτών/ούσα

Ημερομηνία
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Πίνακας αποδεκτών (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση)

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προς ενημέρωση Σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης)

3.  Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (προς  ενημέρωση  Σχολικών  μονάδων  Δ/θμιας

Εκπ/σης)

4. Όλα τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της χώρας 

5. Ε.Λ.Μ.Ε Προτύπων
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