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ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΜΑ : «Προγραμματισμός ενεργειών για το σχολικό έτος 2019-2020»
Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα την
Παρασκευή 28/06/2019 :
1. Να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την κατανομή των
μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα, σύμφωνα με
τις ισχύουσες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, ωρολόγια προγράμματα. Οι
διδακτικές ώρες της Β΄ ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο
των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.
Προσοχή: Το ανωτέρω όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών καθώς και η Γ΄ ανάθεση της
βασικής ειδικότητας ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ
έπειτα από σχετικό γραπτό αίτημα του σχολείου, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Ως
εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη αυτή τη χρονική στιγμή για τη συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
2. Να ενημερωθούν με ευθύνη των Διευθυντών όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ή
με προσωρινή τοποθέτηση στη σχολική μονάδα, ακόμα και εκείνοι που για οποιονδήποτε
λόγο δεν παρίστανται στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για το εξής:
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ρύθμιση υπεραριθμίας, οριστική τοποθέτηση και βελτίωση
θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
(http://dide-peiraia.att.sch.gr) όπου θα αναρτηθεί χρονοδιάγραμμα αιτήσεων.
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3. Να πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, αφού
ληφθούν υπόψη τα εξής:
a. Οι μακροχρόνιες άδειες που θα είναι σε ισχύ το σχολικό έτος 2019-2020.
b. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με θητεία που λήγει στις 31/08/2019 θεωρείται ότι θα
υπηρετήσουν στη σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2019-2020.
c. Ο υπολογισμός των τμημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατ’ εκτίμηση, διότι δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση τους.
d. Μεταβολές στα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα που θα προκύψουν από
01/07/2019 έως 31/08/2019 λόγω οργανικών τοποθετήσεων ή αποσπάσεων θα
υπολογιστούν από την υπηρεσία μας.
4. Να καταχωρηθούν με ευθύνη των Διευθυντών τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα στο
σχετικό σύνδεσμο που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://didepeiraia.att.sch.gr) από Δευτέρα 01/07/2019 έως και Παρασκευή 05/07/2019. Η καταχώρηση
και οποιαδήποτε μεταβολή στα κενά και πλεονάσματα απαιτεί τη χρήση του προσωπικού
Αριθμού Μητρώου και ΑΦΜ του Διευθυντή.

Λόγω φόρτου εργασίας παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να επικοινωνούν για διευκρινίσεις με
τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέσω e-mail και όχι τηλεφωνικά.

Ο Δ/ντης της Δ.Δ.Ε. Πειραιά

Νικόλαος Σπ. Μουμούρης
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