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Εκλεκτοί συνάδελφοι με την ευκαιρία έναρξης των θερινών διακοπών του σχολικού 

έτους 2015-2016 σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση με υγεία και ευτυχία.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η πρόσφατη διαδικασία υπολογισμού κενών – 

πλεονασμάτων έχει ολοκληρωθεί και αφορά αποκλειστικά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας, αφού έλαβε υπόψη του τα στοιχεία που 

απέστειλαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Νομού, τα στοιχεία από το myschool 

και την γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατέθεσε πρόταση κενών – πλεονασμάτων 

ανά περιοχή και ανά ειδικότητα μέσω του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με την 

συνείδηση ευθύνης για εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς.  

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων θα ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού 

οργανικών κενών και υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες. Όλα τα στοιχεία θα 

αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και θα δοθεί επαρκής χρόνος 

για τη μελέτη αυτών και την εξέταση οποιονδήποτε ενστάσεων. 

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε οργανικά κενά, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, με ταυτόχρονη ανάρτηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης και τον πίνακα ανακοινώσεων στη Δ.Δ.Ε..  

Το Σεπτέμβριο θα αναρτηθούν, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, πίνακας 

λειτουργικών κενών και διαθέσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν όλα τα κενά 

πριν από τις δηλώσεις προτίμησής τους. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο πίνακας 

λειτουργικών κενών μετά την κατάθεση της δήλωσης προτίμησή τους, θα δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, της ειδικότητας που υπήρξε μεταβολή, να 

τροποποιήσουν την αίτηση προτίμησή τους.        

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ (μοριοδοτώντας όλες τις 

αιτήσεις συναδέλφων που θα υποβληθούν χωρίς αποκλεισμούς).      



Δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε όλες τις παραπάνω 

υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων και προσβλέπουμε σε μια συνεργασία, με όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα έχει ως βάση την ειλικρίνεια και τον αλληλοσεβασμό.     

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες των παραπάνω υπερεσιακών μεταβολών 

μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, στον Προϊστάμενο κ. 

Καπενεκά Γεώργιο (2221077149) καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας. 
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