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1. Σχολικές

Μονάδες

Δ.Ε.

Αχαΐας

(υπόψη κ.κ. Δντών/ριών)

ΠΡΟΣ:

2. Εκπαιδευτικούς

αρμοδιότητας

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (με ευθύνη των κ.κ.
Δντών/ριών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ
ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, καθώς
και Δήλωση επιθυμίας Ολικής Διάθεσης στην Α/θμια για τις προαναφερόμενες ειδικότητες»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ: Δίνεται η
δυνατότητα, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ11,
ΠΕ86 που το επιθυμούν, να περιλάβουν και την προτίμηση «Ολική Διάθεση στην Α/θμια»,
παρεμβαλλόμενη με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των προτιμήσεών τους των σχολικών μονάδων
Β/θμιας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι την τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΠΕ είναι η
ακόλουθη:


Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν με βάση τα μόρια μετάθεσής τους, θα
διατεθούν ολικά στην Α/θμια Αχαΐας. Η σειρά τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες Α/θμιας,
ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ.

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω :


Πίνακα με ενδεικτικά Λειτουργικά κενά κατά ειδικότητα των σχολικών μονάδων

αρμοδιότητάς μας


Σύνδεσμο ηλεκτρονικής Αίτησης - Δήλωσης προτίμησης σχολείων


ενδεικτικά

Σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας όπου θα είναι αναρτημένα
λειτουργικά

κενά

Α/θμιας

για

τις

ειδικότητες

ΠΕ05,

ΠΕ11,

ΠΕ86

(http://dipe.ach.sch.gr/index.php/en/)
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ριες να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς ώστε οι
οργανικά ανήκοντες Λειτουργικά Υπεράριθμοι που το επιθυμούν (προαιρετικά)

και οι

ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί να υποβάλουν εγκαίρως δήλωση με τις
προτιμήσεις τους σύμφωνα και με τις οδηγίες στο υπ’ αριθ. 11728/27-08-2019 έγγραφό μας.
Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης έχουν οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:
 Όσοι είχαν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι στις τοποθετήσεις του Ιουλίου
2019, δεν κατέστη εφικτό να λάβουν νέα οργανική θέση από αυτές που είχαν
ανακοινωθεί, και παραμένουν λειτουργικά υπεράριθμοι στο σχολείο τους μετά τις
αναθέσεις μαθημάτων με την έναρξη του σχολικού έτους.
 Οι οργανικά ανήκοντες οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στα σχολεία τους.
 Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (για να τοποθετηθούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ για το
διδακτικό έτος 2019-2020).

Υπενθυμίζουμε:
 Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική για τους οργανικά ανήκοντες λειτουργικά
υπεράριθμους (δηλ. μόνο αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός που πλεονάζει).
 Οι αιτήσεις θα κριθούν βάσει μορίων μετάθεσης 2018-2019.
 Λειτουργικά υπεράριθμος θεωρείται ο εκπαιδευτικός που μετά την εφαρμογή των
αναθέσεων μαθημάτων στη σχολική του μονάδα (πλήρης εφαρμογή α’ και β’
αναθέσεων σε α’ και β’ ειδικότητες) δεν συμπληρώνει διδακτικό ωράριο δώδεκα
(12) ωρών.
 Η τοποθέτηση/διάθεση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14
του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

Επιπλέον, επισημαίνουμε:

 Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και την αποφυγή της
ταλαιπωρίας των ίδιων των εκπαιδευτικών (αποφυγή πολλαπλών διαθέσεων και
κατακερματισμός των κενών), παρακαλούμε όπως δηλώνονται σχολεία
προτίμησης όπου οι κενές ώρες συμπίπτουν με τις ώρες που απαιτούνται για
συμπλήρωση ωραρίου των αιτούντων εκπαιδευτικών, όπου είναι αυτό δυνατόν.
 Σε περίπτωση που το σχολείο προτίμησης που αποδίδεται σε εκπαιδευτικό
σύμφωνα με τα μόρια του, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας των λειτουργικών
υπεραριθμιών, δεν οδηγεί σε άρση της λειτουργικής του υπεραριθμίας (διδακτικό
ωράριο 12 τουλάχιστον ωρών), το ΠΥΣΔΕ θα τον διαθέτει αυτοδίκαια κατά σειρά
προτεραιότητας, αν υπάρχει κενό: Σε σχολείο συστεγαζόμενο ή του ίδιου
συγκροτήματος, και στη συνέχεια σε σχολείο ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς

μεταβαίνοντας

στην

ιστοσελίδα

της

Διεύθυνσης

Αχαΐας

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ  e-Αίτησεις  «Δήλωση
σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών
των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86, καθώς και Δήλωση επιθυμίας Ολικής Διάθεσης στην Α/θμια
για

τις

προαναφερόμενες

ειδικότητες»

(ή

εναλλακτικά

από

την

ηλεκτρ.

διεύθυνση

http://it.dide.ach.sch.gr/oristikis2019/).
(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κου, ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κου)
Εν συνέχεια η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα κατατίθεται υπογεγραμμένη, εντός της
προθεσμίας των αιτήσεων, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με
εξουσιοδότηση, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε μέσω ΦΑΞ (μόνο
στο 2610 465860). Για αιτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από δικαιολογητικά, προτιμητέος τρόπος
αποστολής είναι το email (μέσω ψηφιοποίησης / ηλεκτρονικής σάρωσης των εγγράφων).
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 28-08-2019 μέχρι και τη
Δευτέρα 02-09-2019 και ώρα 14:00 το αργότερο.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνονται τα παρακάτω:
 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 40 προτιμήσεις κατά σειρά
προτεραιότητας που επιθυμούν.

 Μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες εκτός του αναρτημένου πίνακα
λειτουργικών κενών, καθώς είναι πολύ πιθανό να μεταβληθούν οι λειτουργικές ανάγκες
κάποιων σχολικών μονάδων μέχρι τις τοποθετήσεις.
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλλει αίτηση οριστικής
τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης / μετάθεσης 2018-2019 δεν χρειάζεται να
επανυποβάλλουν δικαιολογητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης. Οι υπόλοιποι
πρέπει να υποβάλλουν πρόσφατα δικαιολογητικά (τελευταίου τριμήνου), αν επιθυμούν να
μοριοδοτηθούν σχετικά.
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Συνημμένα:
 Πίνακας ενδεικτικών λειτουργικών κενών 2019-2020: ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ86,
Εσωτερική διανομή:
 Τμήμα Α’ Διοικητικού (με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας)
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

