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ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές μονάδες
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου

Θέμα: «Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών Δ.Δ.Ε. Κορινθίας κατά σχολική μονάδα και κλάδο
– ειδικότητα»
Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ’ αριθμ. 8/14-05-2020 Πράξη του όρισε αριθμητικά τις οργανικές
υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα και κλάδο - ειδικότητα καθώς και τα οργανικά
κενά έτους 2020 όπως ακολουθούν στον συνημμένο πίνακα.
Με βάση τον παραπάνω πίνακα:
Α. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο και κλάδο που διαπιστώθηκε η
αριθμητική υπεραριθμία, να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι και την Παρασκευή 22/05/2020.
Όσοι καταθέσουν θετική δήλωση υπεραριθμίας οφείλουν να συμπληρώσουν και τις προτιμήσεις
τους. Η μη συμπλήρωση προτιμήσεων στην αίτησή τους σημαίνει ότι δεν επιθυμούν τοποθέτηση σε
άλλη οργανική θέση και είτε θα ζητήσουν σχολική μονάδα στην επόμενη φάση συγκρινόμενοι από
κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς είτε θα παραμείνουν στη σχολική τους μονάδα.
Υπενθυμίζεται ότι η υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ04 αφορά το σύνολο του κλάδου και όχι
συγκεκριμένη ειδικότητα.
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους προέκυψε υπεραριθμία στη σχολική τους μονάδα.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6, Άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 «Οι εκπαιδευτικοί που
επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο
στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο
μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές
οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης
ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.».

Β. Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι υπάρχει λανθασμένη εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας σε
οργανικό κενό ή αριθμητική υπεραριθμία μπορούν να καταθέσουν αίτηση-ένσταση εντός πέντε (05)
εργάσιμων ημερών, αρχομένης της ημερομηνίας από Δευτέρα 18-05-2020 και μέχρι Παρασκευή 2205-2020.

Η αίτηση-δήλωση κατατίθεται μόνο μέσω e-mail στο mail@dide.kor.sch.gr. Ο αποστολέας, θα
δεχθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ένα απαντητικό μήνυμα ως επιβεβαίωση της λήψης. Στην
περίπτωση που δεν μπορεί να κατατεθεί η δήλωση μέσω email, τότε και μόνο τότε η κατάθεση
μπορεί να γίνει μέσω FAX στο 2741077021. Στην περίπτωση αυτή ο αποστολέας με ευθύνη του,
οφείλει να επιβεβαιώσει τηλεφωνικά την λήψη της αίτησης-δήλωσης στο τηλέφωνο 2741077033 μία
ώρα μετά την αποστολή.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Κορινθίας
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