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ΠΡΟΣ: 
 
 

Τις Σχολικές Μονάδες  
του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καστοριάς 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης- συμπλήρωσης υποχρεωτικού 
ωραρίου-απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, για το διδακτικό έτος 2020-2021». 
   
Κοινοποιούμε πίνακα με τα λειτουργικά κενά όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τους 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας και καλούμε τους 

εκπαιδευτικούς: 

1. οι οποίοι έχουν οργανική τοποθέτηση – χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά 

υπεράριθμοι και δεν καλύπτουν ουδεμία διδακτική ώρα στη σχολική τους μονάδα 

ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν, δήλωση προσωρινής 

τοποθέτησης. 

2. οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ  στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ή έχουν 

οργανική τοποθέτηση - χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και επιθυμούν 

να αποσπαστούν με αίτησή τους σε άλλη σχολική μονάδα εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ 

να υποβάλλουν δήλωση απόσπασης. 

3. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό 

τους ωραρίου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός των κοινοποιηθέντων κενών 

μπορούν να δηλώσουν και άλλες σχολικές μονάδες για να καλύψουν τυχόν κενά 

τα οποία θα προκύψουν από αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.  

Η υποβολή  των δηλώσεων να γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 

αρχεία στο email: mail@dide.kas.sch.gr μέχρι και την Δευτέρα 10-8-2020. 

Παρακαλούμε τα αρχεία να μην σταλούν σε μορφή pdf. 

 

Η Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου βρίσκονται σε 

κοινό αρχείο με όνομα «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 2020» 
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Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν 

άμεσα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στην σχολική μονάδα ευθύνης 

τους. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Περιφερειακή Δ/νση  
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας  
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ.Δ.Ε Καστοριάς 
 
 
 

Αποστόλου Ιωάννης 
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