
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  «Χ ρο νο δ ι άγ ρα μμ α  Ο ργ α ν ι κώ ν  Το πο θε τ ήσ ε ω ν  Ιο υλ ίο υ  20 16» .  
Σ Χ ΕΤ . :  1 3764 4 / Ε1/ 0 3  –  0 9  –  2 0 15  Εγ κύ κλ ιο ς  το υ  Υ . Π Ο . Π Α Ι .Θ .  μ ε  θ έμα  « Ο δ η γ ί ε ς  γ ια  

τ η  δ ια δ ι κα σ ί α  το πο θε τ ή σ ε ω ν σ ε  ο ρ γα ν ι κ ές  κ α ι  λ ε ι το υρ γ ι κ έ ς  θέ σ ε ι ς » 
 
Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του 2016 το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης συνεδρίασε για την έναρξη των 

διαδικασιών, την κατάρτιση του πίνακα Κενών και Πλεονασμάτων για τη ρύθμιση υπεραριθμιών και για 
την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις. 
     Οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση των προτιμήσεών τους, καλούνται να ενεργήσουν εγκαίρως 
ώστε, αφενός να υπάρχουν χρονικά περιθώρια για τυχόν διορθώσεις λαθών και αφετέρου να τηρηθεί 
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που καταρτίστηκε. 

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υποβολής τυχόν ένστασης παρακαλούμε αυτή να υποβάλλεται άμεσα 
(Τηλεομ.: 24610 47236) και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε μέχρι την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του  
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

Μετά τα ανωτέρω, ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα των οργανικών τοποθετήσεων περιόδου Ιουλίου 
2016, ως εξής: 

 

Ημερομηνία Θέμα 
Συνεδρίαση 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Ενέργεια από 

εκπαιδευτικούς  

Δευτέρα 04 Ιουλίου 
2016 

Σύνταξη Πίνακα Κενών Οργανικών Θέσεων και 
Πλεονασμάτων (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 

2) 
Χ  

Τρίτη 05 Ιουλίου 2016 
έως Πέμπτη 07 Ιουλίου 

2016 και 
ώρα 10.00 

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης Κρίσης – 
Εξαίρεσης Κρίσης υπεραριθμίας από 

εκπαιδευτικούς. (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 
3α) 

 Χ 

Πέμπτη 07 Ιουλίου 
2016 

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων 
εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ. 
3β όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 1 του Π.Δ. 

269/2000) 

Χ  

Πέμπτη 07 Ιουλίου 
2016 έως Δευτέρα 18 

Ιουλίου 2016 

Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης από 
Υπεράριθμους Εκπαιδευτικούς σε 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες 
υφίστανται οργανικά κενά (Π.Δ. 50/1996, 

άρθρο 14, παρ. 4) 

 Χ 

  
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.: 
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Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 
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Ηλ. Αλληλογραφία 
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: 
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: 

Τσέπουρας Αλέξιος  
pysde@dide.koz.sch.gr   
http://dide.koz.sch.gr/ 
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Ημερομηνία Θέμα 
Συνεδρίαση 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
Ενέργεια από 

εκπαιδευτικούς  

Δευτέρα 18 Ιουλίου 
2016 

Τοποθέτηση Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών (Π.Δ. 
50/1996, άρθρο 14, παρ. 5) – Αναμόρφωση 

Πίνακα των κενών οργανικών θέσεων κατά το 
μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις 

τοποθετήσεις των υπεραρίθμων 
εκπαιδευτικών. 

Χ  

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 
έως Πέμπτη 21 Ιουλίου 

2016 και 
μέχρι ώρα 12.00 

Υποβολή ενστάσεων  τοποθέτησης 
εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις 

 Χ 

Πέμπτη 21 Ιουλίου 
2016 

Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας και 
οριστικοποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

σε κενές οργανικές θέσεις - Αναμόρφωση 
Πίνακα των κενών οργανικών θέσεων κατά το 

μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις 
τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών 

Χ  

Πέμπτη 21 Ιουλίου 
2016 έως Δευτέρα 25 

Ιουλίου 2016 

Υποβολή Αιτήσεων  τοποθέτησης σε 
εναπομείναντα οργανικά κενά – Επιλογή 

Σχολικών Μονάδων (Οριστικές Τοποθετήσεις - 
Μεταθέσεις – Βελτιώσεις –– Αποσπασμένοι 

στο εξωτερικό) Π.Δ. 100/1997, άρθρο 13, 
παρ.1 

 Χ 

Τετάρτη 27 Ιουλίου 
2016 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών, ύστερα από 
Αίτηση Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης, ή 

μετά από μετάθεση, σε εναπομείναντα 
οργανικά κενά. (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 15) 

Χ  

 
Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, κατά το στάδιο τοποθέτησης σε 

εναπομείναντα οργανικά κενά (Οριστικές Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις – Βελτιώσεις –– Αποσπασμένοι στο 
εξωτερικό), να δηλώνουν και σχολεία πέρα από αυτά που τους έχουν κοινοποιηθεί, έως και του συνόλου 
των σχολείων της περιοχής, διότι είναι προφανές πως κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης θα 
προκύψουν νέα κενά σε σχολεία τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν εξ αρχής. 

Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, οι 
εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησης τους τοποθετούνται προς το συμφέρον 
της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως, δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία 
ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ. 

Σχετικά μπορούν να συμβουλευτούν τους δημοσιευμένους πίνακες που συντάχθηκαν το Νοέμβριο 
του 2015 για τις βελτιώσεις και τις οριστικές τοποθετήσεις. 

Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην 
ιστοσελίδα της διεύθυνσής μας. 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 10.7 
2. Φ.ΠΥΣΔΕ 13η 

H Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

κ.α.α 
Ο Αναπληρωτής 

 
 
 

Τζήμκας – Δακής Χρήστος 
Κοινωνιολόγος 
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