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ΘΕΜΑ: Διαδικασία άρσης υπεραριθμιών
Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας με την υπ’ αριθμ 14/07-05-2019
Πράξη του:
1. Διαπίστωσε τις κενές οργανικές θέσεις στις σχολικές μονάδες στις Α΄ και Β΄ περιοχές
μετάθεσης,
2. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία των σχολικών
μονάδων αρμοδιότητάς του (αριθμό μαθητών - τμημάτων και οργανικά ανηκόντων
εκπαιδευτικών), διεπίστωσε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του
Ν. Ευβοίας. Κατόπιν των ανωτέρω

Καλεί
Όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας με οργανική θέση στα
σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες,

1ον Να υποβάλουν δήλωση, σχετικά με το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι
και

2ον Nα δηλώσουν σχολεία με σειρά προτίμησής τους για τις κενές οργανικές θέσεις
εφόσουν έχουν υποβάλει θετική δήλωση.
έως και την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 12:00,
α) αυτοπροσώπως ή
β) με FAX(2221075235) ή με email (σκαναρισμένη αίτηση).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα και ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων με οργανική θέση στα
Σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν
υπηρέτησαν στη σχολική μονάδα κατά το τρέχον διδακτικό έτος.
Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου.
Σημείωση1: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το
τρέχον σχολικό έτος να προσκομίσουν, μαζί με την αίτησή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.
Σημείωση2: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν δήλωση έως την προαναφερθείσα ημερομηνία θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος
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