
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
των θεμάτων του ΠΥΣΔΕ της με αριθμ. 22ης/20-8-2019 Πράξης

Ι.  - Αναρτάται πίνακας με το χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευ-
τικών

   - Στις 21-8-2019 θα αναρτηθεί  ενδεικτικός-προσωρινός πίνακας με τα λειτουργικά
κενά των σχολικών μονάδων του Νομού.  Ο πίνακας συμπληρώθηκε από το Τμήμα
Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων με τα στοιχεία που εστάλησαν από τους Διευθυντές Σχο-
λικών Μονάδων με βάση το έγγραφο  «Υπολογισμός λειτουργικών κενών και πλεο-
νασμάτων» του Προϊσταμένου του Τμήματος.

       Ο πίνακας ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά από τις αναμενόμενες εγκρίσεις των
ολιγομελών τμημάτων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ ή και από τις πιθανές
μελλοντικές αποσπάσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών

ΙΙ. Οι εκπαιδευτικοί  του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας  με  οργανική θέση στα σχολεία
όπου διαπιστώνεται λειτουργική υπεραριθμία, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους
πίνακες,να δηλώσουν σχολεία με σειρά προτίμησής τους για τις κενές λειτουργικές
θέσεις (μπορούν να δηλώσουν και πιθανά κενά που δεν απεικονίζονται στον πί-
νακα) στο έντυπο αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά με τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά 

ΙΙΙ.  Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αφού λάβουν υπόψη
τους τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων να δηλώσουν σειρά προτί-
μησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (μπορούν να δηλώσουν και πιθανά κενά που
δεν απεικονίζονται στον πίνακα) στο έντυπο αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης σε λει-
τουργικά κενά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Διεύθυνση

από Τρίτη 20-8-2019  έως και την Παρασκευή 23-08-2019  και ώρα 15:00,

α) αυτοπροσώπως ή 

β) με FAX(2221075235) ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). 

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα  όλους

τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων με οργανική θέση στα Σχολεία όπου διαπι-

στώνεται λειτουργική υπεραριθμία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν υπηρέτη-

σαν στη σχολική μονάδα κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουρ-

γία των εργασιών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
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                                                              Δημήτριος Κ. Κυριτσόπουλος


