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Nα ενημερωθούν όλοι οι  
Εκπαιδευτικοί με ευθύνη των 
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για ομαλή έναρξη της 
σχολικής χρονιάς 2018-2019» 
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 100933/Ε2/19-6-2018 εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Συλλογή στοιχείων μαθητικού δυναμικού 
και έλεγχος 

25-6-2018 έως 27-6-2018 (για τα ΕΠΑΛ 29-
6-2018) 

Συλλογή στοιχείων λειτουργικών κενών και 
πλεονασμάτων 

25-6-2018 έως 27-6-2018 (για τα ΕΠΑΛ 29-
6-2018) 

Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών 6-7-2018 

Διαπίστωση λειτουργικών κενών 6-7-2018 

Πρόσκληση για τοποθέτηση εκπαιδευτικών 
(λειτουργικά υπεράριθμοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ, 
αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και εντός 
ΠΥΣΔΕ)  

Από 9-7-2018 έως 13-7-2018 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεραρίθμων 
και συμπληρώσεων ωραρίου 

Από 13-7-2018 έως 18-7-2018 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη Διάθεση 
του ΠΥΣΔΕ και συμπληρώσεων ωραρίου 

Από 13-7-2018 έως 18-7-2018 

Τοποθετήσεις αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών  

Από 13-7-2018 έως 18-7-2018 

Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, 
αναθέσεις μαθημάτων - επικαιροποίηση 
κενών – πλεονασμάτων και αποστολή 
στοιχείων στη ΔΔΕ 

3-9-2018 

Ολοκλήρωση τοποθετήσεων στα 
επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά 

5-9-2018 

Δήλωση λειτουργικών κενών για 
αναπληρωτές 

5-9-2018 

 

Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα για το σχολικό έτος 2018-19 καθορίζονται με βάση τις 
εγγραφές που ολοκληρώνονται τον Ιούνιο. Ενδεχόμενη έγκριση ολιγομελών τμημάτων 
σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μέχρι 
αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αποστείλει την πρότασή τους για την 
ενδεχόμενη επιπλέον και κατά παρέκκλιση έγκριση ολιγομελών τμημάτων στο Υπουργείο 
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Παιδείας, ώστε αφού εξετασθούν να εκδοθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου νέες κατ΄ εξαίρεση 
υπουργικές αποφάσεις περί ολιγομελών τμημάτων.  
 
Οι εγγραφές-μετεγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο γίνονται σε 
υπάρχοντα και εγκεκριμένα τμήματα.  
 

Επισημαίνεται ότι:  

 Η επεξεργασία των λειτουργικών κενών και υπεραριθμιών /πλεονασμάτων θα 

γίνει με τους νέους κλάδους του Ν. 4521/2018 και με βάση τις νέες Υ.Α. 

αναθέσεων Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664Β΄) για τα ΕΠΑΛ και 

76099/Δ2/11-5-2018 (ΦΕΚ 1704Β΄) για τα ΓΕΛ –Γυμνάσια 

 Οι αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39  της αρ. 

Φ351.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι 

αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων.  Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την 

κάλυψη ωρών α’, β’ ανάθεσης ή δεύτερης ειδικότητας περιέχονται στις οδηγίες 

που υπάρχουν στις Υπουργικές Αποφάσεις των αναθέσεων μαθημάτων. 

 Οι  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά θα γίνουν, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, με την εξής σειρά προτεραιότητας: 

1. Λειτουργικά Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί 

2. Εκπαιδευτικοί  που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ  και συμπληρώσεις 

ωραρίου. 

3. Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ ή αιτούντες απόσπαση 

εντός ΠΥΣΔΕ 

 
 
 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 
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