Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση

Βόλος, 05-09-2018

———————————
: Επτά Πλατανίων 16
Τ.Κ. 38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ
: 24210 44420, 47386, -87
: 24210 47389
: pysde@dide.mag.sch.gr

Θέμα: Α) Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου και λειτουργική τοποθέτηση
Β) Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ
Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση με Α΄ και Β΄ ανάθεση και με Α΄ και Β΄ ειδικότητα),
οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλα
ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για συμπλήρωση ωραρίου ή τοποθέτηση.
Επισυνάπτεται πίνακας με τα κενά – πλεονάσματα όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις
συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης ορισμένων κενών και πλεονασμάτων
(άδειες, ασθένειες, αποσπάσεις κ.λπ.). Συνεπώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν εκτός
από τα εμφανιζόμενα κενά, προτιμήσεις και για σχολεία στα οποία πιθανόν να δημιουργηθεί κενό.
Οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ32) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν
στο ίδιο έντυπο αίτησης και δημοτικά σχολεία σημειώνοντας την περιοχή προτίμησής τους (π.χ.
«δημοτικά σχολεία περιοχής Βελεστίνου», «δημοτικά σχολεία περιοχής Ν.Ιωνίας»,….).
Όλες οι παραπάνω αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας προς τη Γραμματεία του
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (κτίριο Μουρτζούκου Επτά Πλατανίων 16 Βόλος, 6ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr ή με fax στο 24210-47389. Στην περίπτωση όμως ηλεκτρονικής υποβολής ή υποβολής με fax οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο πρωτόκολλο του
ΠΥΣΔΕ (τηλ 2421047386) για να επιβεβαιώσουν τη λήψη και να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις για συμπλήρωση ωραρίου, όσων δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσηςβελτίωσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων μοριοδότησης που επικαλούνται.
Το ΠΥΣΔΕ θα συνυπολογίσει για τις λειτουργικές τοποθετήσεις και συμπληρώσεις εκτός
των μορίων μετάθεσης και των δηλώσεων α) την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των συστεγαζόμενων-συναυλιζόμενων σχολείων και των σχολείων της ίδιας ομάδας β) την ανάγκη του μη
κατακερματισμού των λειτουργικών κενών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και
την αποφυγή των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία. Οι αποσπάσεις θα ακολουθήσουν με συνεξέταση των μορίων απόσπασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
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Δρ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ

-2-

