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1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας
(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών)

ΠΡΟΣ:

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας
Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

ΘΕΜΑ : Πίνακες οργανικών κενών – υπεραριθμιών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας ΚΑΙ
πρόσκληση υποβολής δήλωσης Υπεραρίθμων
Σας επισυνάπτουμε τους πίνακες υπεραριθμιών και οργανικών κενών διδακτικού προσωπικού
2020 σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/96, 100/97.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ
Αχαΐας και διαπιστώνεται υπεραριθμία στην ειδικότητά τους, εάν επιθυμούν να κριθούν ως
υπεράριθμοι, να υποβάλουν σχετική δήλωση άρσης υπεραριθμίας και δήλωση κενών στα οποία
επιθυμούν να τοποθετηθούν, από Δευτέρα 25/05/2020 μέχρι και Δευτέρα 01/06/2020 στις 11:00
π.μ. το αργότερο.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

μεταβαίνοντας

στην

ιστοσελίδα

της

Διεύθυνσης

Αχαΐας

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ  e-Αίτησεις  «Δήλωση
Χαρακτηρισμού και Προτίμησης Σχολείων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2020»
(ή εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/aitiseis2020/).
(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κού
ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού)

Εν συνεχεία η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία
(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr), με συνημμένα τα απαραίτητα,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογεν.
κατάστασης, κλπ., για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης
θέσης το Νοέμβριο 2019). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση e-mail, η
κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση),
εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας
(Γιαννιτσών 5 - ισόγειο).

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Όσοι/ες εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης/μετάθεσης
2020-2021 δε χρειάζεται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά εντοπιότητας ή/και
συνυπηρέτησης. Οι υπόλοιποι πρέπει να υποβάλουν πρόσφατα δικαιολογητικά, εφόσον
επιθυμούν να μοριοδοτηθούν σχετικά.
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Για την διευκόλυνση τήρησης του χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών
μεταβολών από το ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Υπεραριθμίας χρειάζονται
μοριοδότηση, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων
αυτών από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, διευκρινίζονται και τα παρακάτω:
 Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αιτηθούν κατά προτεραιότητα οργανική
τοποθέτηση μόνο σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας. Οι ομάδες σχολείων είναι οι
παρακάτω:
1. Σχολικές μονάδες της πρώην Α’ Αχαΐας (καμία όμορη ομάδα).
2. Σχολικές μονάδες της πρώην Δ’ Αχαΐας (καμία όμορη ομάδα).
3. Σχολικές μονάδες στις περιοχές Καμαρών-Αιγίου-Διακοπτού (με όμορη την ομάδα
4)

4. Σχολικές μονάδες στις περιοχές Ακράτας-Αιγείρας (με όμορη την ομάδα 3)
5. Σχολικές μονάδες της περιοχής Καλαβρύτων (με όμορη την ομάδα 6)
6. Σχολικές μονάδες της περιοχής Κλειτορίας (με όμορες τις ομάδες 5,7)
7. Σχολικές μονάδες στις περιοχές Δάφνης-Ψωφίδας (με όμορη την ομάδα 6)

 Όσον αφορά στον χειρισμό των υπεραριθμιών στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 με βάση την
παρ. 18 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013, η κρίση και η τοποθέτηση των υπεραρίθμων
εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ04 θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
o Στον πίνακα κενών – πλεονασμάτων η γραμμή για τον προσδιορισμό / δήλωση
κενών για τους υπεράριθμους ΠΕ04 είναι η γραμμή «ΠΕ04 ΣΥΝΟΛΙΚΟ»

 Στο μάθημα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου όλες οι ειδικότητες που έχουν το μάθημα
πρώτη ανάθεση μπορούν να διεκδικήσουν τα κενά / υπεραριθμίες. Οι ειδικότητες,
σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία είναι :
o ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89
Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.
Σε κάθε επιπλέον περίπτωση και όποτε κρίνεται αναγκαίο θα παρέχεται έγκαιρη και άμεση
ενημέρωση μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία όλων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Digitally signed by GEORGIOS
AFRATIS
Date: 2020.05.25 15:06:03 +03'00'
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

GEORGIOS
AFRATIS
Συνημμένα: Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (σελ.3)
Εσωτερική διανομή:
 Τμήμα Α’ Διοικητικού
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

