
 

  

 
 
Θ Ε Μ Α :  «Χ ρο νο δ ι ά γρα μ μ α  Το πο θ ετ ή σε ω ν  ε κ πα ι δ ευ τ ικ ώ ν  σ ε  λ ε ιτο υρ γ ι κά  κε ν ά  τ ω ν 

σ χ ο λ ικ ώ ν  μο ν ά δω ν  τ η ς  Δ ιε ύθ υ νσ η ς  Δ ευτ ερ ο β ά θμ ι ας  Ε κπ α ί δ ευσ η ς  Κο ζ ά ν ης ».  

Σ Χ ΕΤ . :  136504/E1/11 – 08 – 2017 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα 

«Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» 

Ενόψει της ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και πριν από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις αρχές Σεπτεμβρίου, σας ανακοινώνουμε, 

σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, τον Πίνακα λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων με βάση τον 

καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και τις Υπουργικές αποφάσεις των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για 

το διδακτικό έτος 2017 – 2018.  

Οι εκπαιδευτικοί των κάτωθι κατηγοριών: 

1. Οργανικά Τοποθετημένοι, 

2. Προσωρινά Τοποθετημένοι, 

3. Από απόσπαση (και οι αιτούντες απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), 

που οφείλουν να καλύψουν ή να συμπληρώσουν το ωράριό τους στις σχολικές μονάδες προτίμησής 

τους, με διάθεση ή απόσπαση, στα λειτουργικά κενά που εμφανίζονται στον πίνακα, καλούνται να 

υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Οι Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων αφού συλλέξουν τις αιτήσεις των 

εκπαιδευτικών, αποστέλλουν 

» (Σχετικό πρότυπο αίτησης αναρτάται 

στον ιστότοπο της Διεύθυνσης), μετά το πέρας της Συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων στις 01 – 09 – 

2017 και να την παραδώσουν στο Διευθυντή ή Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.  

αυθημερόν

1. Τυχόν μεταβολές στον Πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων (

 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης: 

ηλεκτρονικά στο 

ekpthem@dide.koz.sch.gr έως τις 12:00 εκτός των Σχολικών Μονάδων Εσπερινού Κύκλου 

λειτουργίας, οι οποίες θα πρέπει να αποστείλουν μετά τη λήξη της δικής τους συνεδρίασης

  

). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
------------ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 
 
Βαθμός ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτερ.: 
 
Κοζάνη, 30/08/2017 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.4/7.147 
 
ΠΡΟΣ:   
1. Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων της 

Δ.Δ.Ε. Κοζάνης 
2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 

Κοζάνης 
 
ΚΟΙΝ.:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27 (Διοικητήριο) 
Τ.Κ. : 501 31  Κοζάνη 
Τηλέφωνο : 24613 51252 
Τηλεομοιοτυπία : 24610 47236 
Πληροφορίες 
Ηλ. Αλληλογραφία 
Ιστότοπος                 

: 
: 
: 

Τσέπουρας Αλέξιος  
pysde@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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2. τις αιτήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (με κάθε πρόσφορο 

τρόπο στο Γραφείο 31 έως τις 15:30. Οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων εσπερινού 

κύκλου λειτουργίας θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως για την κατάθεση της αίτησης ή 

την ηλεκτρονική αποστολή στο pysde@dide.koz.sch.gr έως τη 13:00), 

3. τα Πρακτικά για την κατανομή ωρών διδασκαλίας (μόλις καταστεί δυνατό στο Γραφείο 31

 Η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών είναι καθοριστική για την έγκαιρη τοποθέτηση των 

εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς. 

) 

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 

Ημερομηνία Θέμα Ενέργεια 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Ενέργεια από 
εκπαιδευτικούς 

/ Σύλλογο 
Διδασκόντων 

Τετάρτη 30 
Αυγούστου 2017 

Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης για την 
κατάρτιση του  Πίνακα λειτουργικών Κενών και 

Πλεονασμάτων και την προσωρινή τοποθέτηση σε 
σχολικές μονάδες των α) εκπαιδευτικών από 

διάθεση και β) εκπαιδευτικών από απόσπαση, χωρίς 
ωράριο

Χ 

. 

 

Παρασκευή 01  
Σεπτεμβρίου 

2017 

1. Συνεδρίαση των Συλλόγων διδασκόντων

κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών – 
πλεονασμάτων. Αποστολή τυχόν τροποποιήσεων για 

την επικαιροποίηση του Πίνακα Κενών και 
Πλεονασμάτων ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης 

  για 
την κατανομή των τμημάτων και την ανάθεση 

μαθημάτων καθώς και τη διαπίστωση των 

την ίδια ημέρα (01/09) το αργότερο 
έως τις 12.00, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη 
συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης. Υπενθυμίζουμε 
ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει 

να ενημερώσουν στις 31/8/2017 (τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρονικά) όλους τους εκπαιδευτικούς να 
προσέλθουν στις 08:30

2. Μετά το πέρας της Συνεδρίασης 

 της επομένης για τη 
συνεδρίαση στις 09:00. 

 οι εκπαιδευτικοί 
που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους 

ωράριο υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» και την 

παραδίδουν στο Διευθυντή ή Διευθύντρια της 
Σχολικής Μονάδας ο οποίος, -α φροντίζει για την 

έγκαιρη αποστολή του συνόλου των αιτήσεων στο 
Γραφείο 31 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κοζάνης. (Σχετικό πρότυπο αίτησης 
αναρτάται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης). Οι 

εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων εσπερινού 
κύκλου λειτουργίας θα πρέπει να προσέλθουν 

αυτοπροσώπως για την κατάθεση της αίτησης ή την 
ηλεκτρονική αποστολή στο pysde@dide.koz.sch.gr έως 

Χ Χ 

mailto:pysde@dide.koz.sch.gr�
mailto:pysde@dide.koz.sch.gr�


 
Το Συμβούλιο θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όλων των 

κλάδων για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων όσον αφορά τον Πίνακα 

λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων. 

Επίσης θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε συμπληρωματική – τροποποιητική αίτηση για 

συμπλήρωση ωραρίου των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, με τη μόνη προϋπόθεση η 

αίτηση να έχει πρωτοκολληθεί πριν την ημερομηνία εξέτασης των τοποθετήσεων του εκάστοτε κλάδου, 

διότι λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η υπ' αρίθμ. 136504/E1/11 – 08 – 2017 

εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την 

ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», είναι αδύνατη η παρακολούθηση και κοινοποίηση των 

συνεχόμενων προωθούμενων αλλαγών ανά λεπτό από τις σχολικές μονάδες του Πίνακα λειτουργικών 

Κενών και Πλεονασμάτων. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμβουλεύονται καθημερινά τον ιστότοπο της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης για πιθανές αλλαγές λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.  

Οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.4 
2. Φ. ΠΥΣΔΕ 23η 

Συνημμένα: 
1. Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού 
2. Πίνακας λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων 2017 
3. Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από Απόσπαση (χωρίς ωράριο) 
4. Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Χωρίς ωράριο) 

 

τη 13:00. 
3. Επικαιροποίηση του Πίνακα Κενών και 

Πλεονασμάτων από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης και 
ανάρτησή του στον ιστότοπο της Διεύθυνσης. 

Δευτέρα 04 έως 
Παρασκευή 08 
Σεπτεμβρίου 

2017 

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το 

υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολικές μονάδες, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Χ  

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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