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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

  

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που  

α) είναι οργανικά υπεράριθμοι, (κατά προτεραιότητα στην ίδια ομάδα ή σε όμορη ομάδα όπου 

αυτό δεν είναι δυνατόν.) 

 β) είναι λειτουργικά υπεράριθμοι,  (κατά προτεραιότητα στην ίδια ομάδα ή σε όμορη ομάδα 

όπου αυτό δεν είναι δυνατόν.)  

γ) ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και  

δ) είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας,  

να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης ή συμπλήρωσης ωραρίου, από Πέμπτη 

25-08-2016 έως και Δευτέρα 29-08-2016, στα γραφεία της ΔΔΕ Ευβοίας (Κριεζή 16) ή με φάξ στο 

2221075235, προκειμένου να τοποθετηθούν λειτουργικά για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:  

1. Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν 

κατέστη δυνατόν να λάβουν οργανική θέση.  

 Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο, 

τοποθετούνται σε ολόκληρο κενό κατά προτεραιότητα. 
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 Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλύπτουν κάποιες διδακτικές ώρες στην 

σχολική τους μονάδα και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο (λειτουργικά 

υπεράριθμοι), διατίθενται σύμφωνα με την αίτησή τους για συμπλήρωση ωραρίου σε 

σχολεία που υπάρχουν αντίστοιχα κενά, κατά προτεραιότητα.  

 

2. Έπονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία. 

  

3.  Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

   Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη 

Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και επιθυμούν να διατεθούν ή να συμπληρώσουν ωράριο στην Π/θμια 

Εκπ/ση Ευβοίας,  θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους και την προτίμηση «Α/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/ΣΗ». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

 Σας ενημερώνουμε ότι, οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά θα ξεκινήσουν μετά 

την ανακοίνωση της β΄ φάσης αποσπάσεων (σύμφωνα με το υπ'αριθμ.131166/Ε2/8-8-2016 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και των αποσπάσεων στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ έτσι 

ώστε να είναι γνωστά όσο το δυνατόν περισσότερα λειτουργικά κενά για τη δικαιότερη 

κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε από 

την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για οποιαδήποτε μεταβολή του πίνακα των λειτουργικών κενών. 

  

 Στους  εκπαιδευτικούς που θα υποβάλλουν την αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό θα 

τους δοθεί η δυνατότητα να  τροποποιήσουν την αίτησή τους αν μετά την κατάθεση  υπάρξει 

τροποποίηση του πίνακα των λειτουργικών κενών στην ειδικότητά τους.   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

 

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Κ. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


