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        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

                 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Χαλκίδα, 30-06-2020 

                           

  

Ταχ. Δ/νση    : Κριεζή 16 , 34100  ΧΑΛΚΙΔΑ                                                                  

E-mail           : mail@dide.eyv.sch.gr  

Πληροφορίες : .Πίγκου Ευαγγελία 

                         Δημητρακόπουλος Θεόφιλος 

                     Ντεγιάννης Ιωάννης 

  

Τηλέφωνα     :  2221352933 & 2221352934                         

Fax               :  22210-75235  

        

  

ΘΕΜΑ: Διαδικασία άρσης υπεραριθμιών  

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας με την υπ’ αριθμ 13/30-06-2020 

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 

Κ α λ ε ί  
 

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 (η αίτηση τοποθέτησης θα ληφθεί υπόψιν στη 

περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμος.) 

 

έως και την Παρασκευή 03/07/2020 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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