
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  «Χρ ο νο δ ιά γ ρα μ μ α  Το πο θετ ή σ εω ν  σ ε  λε ι το υ ρ γ ικ ά  κ ε νά  τ ω ν  σ χο λ ι κ ών  μο ν ά δω ν 

τ η ς  Δ ι εύ θυ ν σ ης  Δ ευ τε ρο β άθμ ι α ς  Εκ π α ί δευ σ η ς  Κο ζά ν η ς ».  

Σ Χ ΕΤ . :  137201/ΓΔ5/25 – 08 – 2016  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 

θέμα «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό 

άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες» 

 

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

της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν στο 

προσεχές διάστημα σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό οι Πίνακες λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων, 

όπως διαμορφώθηκαν μετά τις Υπουργικές αποφάσεις των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και τα Κενά – 

Πλεονάσματα που θα δοθούν από τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2016 – 

2017.  

Οι εκπαιδευτικοί των κάτωθι κατηγοριών: 

1. Οργανικά Τοποθετημένοι, 

2. Προσωρινά Τοποθετημένοι, 

3. Από απόσπαση, 

που επιθυμούν να καλύψουν ή να συμπληρώσουν το ωράριό τους στις σχολικές μονάδες 

προτίμησής τους, με διάθεση ή απόσπαση, στα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν στους πίνακες, 

καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) μέχρι την Παρασκευή 02 – 09 – 2016 και ώρα 

09:00 εντύπως ή  ηλεκτρονικά, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, με τηλεομοιοτυπία 

στον αριθμό 2461047236 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο pysde@dide.koz.sch.gr. 

 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. 

Επισημαίνεται ότι όσοι 

έχουν υποβάλει αιτήσεις πριν την καθορισμένη ημερομηνία λαμβάνονται υπόψη ως έχουν, εκτός αν 

επιθυμούν τροποποίηση των προτιμήσεων. 

  
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, 29/08/2016 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.4/7.932 
 
ΠΡΟΣ:   
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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Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 

Ημερομηνία Θέμα 
Ενέργεια 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Ενέργεια από 
εκπαιδευτικούς  

Δευτέρα 29 
Αυγούστου 2016 

Υποβολή σχετικών αιτήσεων προτίμησης το 
αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 9.00

 

  
εντύπως ή  ηλεκτρονικά (Σχετικό πρότυπο αίτησης 

αναρτάται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης). Αιτήσεις 
που θα υποβληθούν μετά τις 09:00 θα 

χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες. 

Χ 

Τετάρτη 31 
Αυγούστου 2016 

Πρόσκληση για τη διενέργεια της κοινής συνεδρίασης 
των υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Χ 

 
(5324/26 – 8 – 2016 Πράξη του  Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα 
«Ορισμός Προέδρων και Γραμματέων των κοινών 

συνεδριάσεων Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής 
Μακεδονίας»), για την συμπλήρωση του διδακτικού 

ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Πέμπτη 01  
Σεπτεμβρίου 2016  

στις 09:00 

Απόφαση των Συλλόγων διδασκόντων για την 
κατανομή των ωρών διδασκαλίας στους 

εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την α΄ και β΄ ανάθεση. 
Τα σχετικά πρακτικά για την κατανομή των ωρών 

διδασκαλίας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την ίδια ημέρα (01/09) έως 

το αργότερο στις 13.00 προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη στις συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων θα πρέπει να ενημερώσουν στις 31/8/2016 

(τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά) όλους τους 
εκπαιδευτικούς να προσέλθουν στις 08:30

 

 της 
επομένης για τη συνεδρίαση στις 09:00 όπως 

προβλέπει η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Χ 

Παρασκευή 02  
Σεπτεμβρίου 2016 

στις 10:00 

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την  τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ  1/2003 

(Α΄ 1), σύμφωνα με τα στοιχεία του ενιαίου 
πληροφοριακού συστήματος «myschool» 

υποχρεωτικά σε πραγματικά λειτουργικά κενά και 
λαμβάνοντας υπόψη την α΄ και β΄ ανάθεση των 

εκπαιδευτικών 

Χ  

Παρασκευή 02  
Σεπτεμβρίου 2016 

στις 14:00 

Κοινή συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Χ 

  για την συμπλήρωση του 
διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών 

ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την 
περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 

(Α΄ 83). 

 



 
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμβουλεύονται καθημερινά τον ιστότοπο της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης για πιθανές αλλαγές λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.  
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητάς τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.4 

Δευτέρα 05 
Σεπτεμβρίου 2016 

έως τις 12.00 

Αποστολή των Κενών – Πλεονασμάτων ύστερα από 
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας προς την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας 

 Χ 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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