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ΠΡΟΣ:
Τα Δημ. Σχολεία και Νηπ/γεία
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΘΕΜΑ: «Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας»

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακες με τις λειτουργικές υπεραριθμίες, αριθμητικά, που
διαπιστώνονται στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και παρακαλούμε τους Δ/ντέςΠροϊσταμένες των σχολικών μονάδων των εν λόγω πινάκων, αφού ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους
τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας ευθύνης τους, να παραλάβουν δηλώσεις όλων των εκπ/κών, εάν
επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας τη σχετική επισυναπτόμενη
δήλωση υπεραριθμίας.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από όσους εκπ/κούς επιθυμούν
να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο
αριθμό μονάδων μετάθεσης. Από όσους εκπ/κούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι,
χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική
μονάδα. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος,
εκτός των εκπ/κών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπ/κοί που
συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Τις δηλώσεις υπεραριθμίας όλων των εκπ/κών, θετικές και αρνητικές, παρακαλούμε να μας τις
αποστείλετε με διαβιβαστικό, απαραιτήτως την Τρίτη, 5-9-2017 έως τις 15:00.
Επίσης παρακαλούμε, όλες οι δηλώσεις υπεραριθμίας να μας διαβιβαστούν μέσω των Δ/ντώνΠροϊσταμένων των σχολικών μονάδων, διότι δεν θα γίνουν δεκτές μεμονωμένες δηλώσεις εκπ/κών.
Όσοι εκπ/κοί κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και δεν έχουν προσκομίσει, εάν διαθέτουν,
πρόσφατα πιστοποιητικά εντοπιότητας- συνυπηρέτησης κατά τη διαδικασία των μεταθέσωναποσπάσεων, θα πρέπει να τα συνυποβάλουν απαραιτήτως με τη δήλωση τοποθέτησής τους.
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