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ΕΠΕΙΓΟΝ  
  
         

       
 
   
 
 
 

              
 
 

 
 
ΘΕΜΑ : Διαπίςτωςη λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70. 
 

Καλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολικών μονάδων του πίνακα λειτουργικών 
υπεραρικμιών, ο οποίοσ κοινοποιείται με το παρόν ζγγραφο, να δθλώςουν εάν επικυμοφν ι όχι 
να κρικοφν λειτουργικά υπεράρικμοι για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020, με τθν υποβολι ςχετικισ 
διλωςθσ προσ το ΠΤΠΕ Ν. Αργολίδασ, μζχρι τθν Παραςκευή  16 Αυγοφςτου 2019 και ώρα 
15:00. 

Μαηί με τισ δθλώςεισ επικυμίασ ι μθ χαρακτθριςμοφ ωσ λειτουργικά υπεραρίκμων, οι 
ανωτζρω εκπαιδευτικοί καλοφνται να υποβάλουν και ςχετικι διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικών 
μονάδων τοποκζτθςισ τουσ για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020, βάςει των ωσ άνω λειτουργικών 
κενών. 

Εάν δεν υπάρξει διλωςθ κα κρικοφν λειτουργικά υπεράρικμοι και κα τοποκετθκοφν ςε 
λειτουργικό κενό τθσ ίδιασ ι, όπου δε κατζςτθ δυνατό, τθσ όμορθσ ομάδασ οι τελευταίοι 
τοποκετθκζντεσ ςτισ χολικζσ Μονάδεσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κενό ςτθν ίδια ι ςτθν 
όμορθ ομάδα θ/ο εκπαιδευτικόσ κα διατεκεί ςε κενι λειτουργικι κζςθ τθσ Δ/νςθσ ΠΕ 
Αργολίδασ. 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/Προϊςτάμενοι των ςχολικών μονάδων ςτισ οποίεσ 
διαπιςτώνεται λειτουργικι υπεραρικμία, με δικι τουσ ευκφνθ, να μεριμνιςουν για τθν 
ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικών που ανικουν οργανικά ςτθ ςχολικι μονάδα κθτείασ τουσ, 
για τθ ςυγκζντρωςθ των δθλώςεων επικυμίασ ι μθ χαρακτθριςμοφ τουσ ωσ λειτουργικά 
υπεραρίκμων και τθν υποβολι ςχετικοφ εγγράφου, κακώσ και για τθν ςυγκζντρωςθ και 
διαβίβαςθ των δθλώςεων προτίμθςθσ ςχολικών μονάδων τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικών, ςτθ 
Γραμματεία του ΠΤΠΕ Ν.Αργολίδασ (Αμυμώνθσ 7Β, Ναφπλιο), μζχρι τθν Παραςκευή  16 
Αυγοφςτου 2019 και ώρα 15:00, ιδιοχείρωσ, μζςω τθλεομοιοτυπίασ (ςτον αρικμό 27520-25685) 
ι θλεκτρονικά (ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe.arg.sch.gr). 

Οι δθλώςεισ επικυμίασ ι μθ χαρακτθριςμοφ ωσ λειτουργικά υπεραρίκμων των 
εκπαιδευτικών κα τθρθκοφν ςτο αρχείο τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ. 

Οι προκεςμίεσ που ορίηονται είναι αποκλειςτικζσ και δεν κα υπάρξει παράταςι τουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που κα χαρακτθριςτοφν λειτουργικά υπεράρικμοι κα 
κρικοφν και κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

                    
 
                         Ο Διευκυντισ Π.Ε. 

      

 

                                               Δθμιτρθσ Ι. ίδερθσ, M.Ed. 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμώνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
e-mail: prosoparg@sch.gr 
Πλθροφορίεσ:  Δ. Παπαδομιτρου 
Σθλζφωνο:  2752024478 
fax: 2752025685 

 

 Ναφπλιο    26-07-2019   
 Αρ. Πρωτ:  3758 

ΠΡΟ:     
Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςχολικών 

μονάδων αρμοδιότθτάσ μασ 
δια των διευκυντών/ντριων και προϊςταμζνων 

ςχολικών μονάδων 
 

Ζδρεσ τουσ 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ΣΜΗΜΑ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
----- 
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υνημμζνα: 
 

1. Πίνακασ ςχολικών μονάδων ςτισ οποίεσ διαπιςτώνεται λειτουργικι υπεραρικμία εκπαιδευτικών 
κακώσ και λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019. 

 
2. Τπόδειγμα διλωςθσ επικυμίασ ι μθ χαρακτθριςμοφ ωσ λειτουργικά υπεράρικμου εκπαιδευτικοφ. 

 
3. Τπόδειγμα διλωςθσ προτίμθςθσ ςχολικών μονάδων τοποκζτθςθσ. 

 
4. Τπόδειγμα διαβιβαςτικοφ υποβολισ δθλώςεων. 
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