
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ανηκόντων οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς - 
Προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς 
ύστερα από μετάθεση ή μετάταξη – Προσωρινής τοποθέτησης και 
συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών».  
 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ: 
 

Α. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ86 Πληροφορικής που είναι 

τοποθετημένοι σε οργανική θέση και οφείλουν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό 

τους ωράριο.  

Β. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 86 

Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς είτε από 

μετάθεση, είτε από μετάταξη και  χρειάζεται να τοποθετηθούν και να 

συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.  

Γ. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ08 

Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91.01. Θεατρικής 

Αγωγής που διορίσθηκαν και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς. 

να υποβάλλουν: 

α) Δήλωση Συμπλήρωσης Ωραρίου (αφορά εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της 

περίπτωσης Α, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα) 

β) Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης και Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου σε 

όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 

(αφορά εκπαιδευτικούς των περιπτώσεων Β και Γ) . 

 

από την Τετάρτη 18-08-2021 μέχρι και την Δευτέρα 23-08-2021 και 

ώρα 12μ.μ. 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. δ/νση: Καραολή 10, Καστοριά, ΤΚ 52100 

Πληροφ.:  Αγγελική Ματούση 

Tηλ. :24670 55259 

Email: mail@dipe.kas.sch.gr 

Ιστοσελίδα: dipe.kas.sch.gr 

  
 
Καστοριά, 18-08-2021 
 
Aριθ. πρωτ. Φ.11.1/2742 
 
 
 

 

 

  
ΠΡΟΣ:  Διευθυντές/ντριες, 

Προϊσταμένους/ες  
– Εκπαιδευτικούς 
της ΔΠΕ Καστοριάς  

 

 

 

 

 



Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, 

χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής 

μονάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και λαμβάνοντας 

υπόψη την εύρυθμη λειτουργία αυτών. 

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τααπαραίτητα επίσημα 

αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά έγγραφατα οποία αναφέρονται στη με 

Αρ. Πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ), προκειμένου να 

αποδεικνύονται τα όσα επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και να του 

προσμετρηθούν τα μόρια που δικαιούται, εκτός από όσους συμμετείχαν 

πρόσφατα στη διαδικασία των μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., όπου δεν είναι 

απαραίτητο να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά, παρά μόνο αν υπάρχει 

μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία.  

(Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε εύκολα να εκδώσετε τα πιστοποιητικά 

γέννησης – εντοπιότητας & οικογενειακής κατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας gov.gr). 

Η αίτηση του εκπαιδευτικού αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση 

με απόλυτη ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία. Αιτήσεις ή δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται θα είναι ευανάγνωστα  χωρίς διακριτά σημεία/σημάδια 

διόρθωσης. Τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα 

γίνονται δεκτά. 

    Η αίτηση υποβάλλεται με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: mail@dipe.kas.sch.gr  (αφού υπογραφεί και σκαναριστεί η 

αίτηση) 

Τα λειτουργικά κενά, αναλόγως των τοποθετήσεων, δύναται να 

επικαιροποιηθούν,  και για αυτό τον λόγο συστήνεται η δήλωση ακόμα και 

κενών που δεν αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.  

Παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης  προκειμένου να ενημερώνεστε για τις περαιτέρω διαδικασίες. 

 

Ο Διευθυντής της ΔΠΕ Καστοριάς 

 

 

                                                                             Αναστάσιος Ξανθόπουλος 

 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Αρχείο Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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