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       Ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την αριθμ.11/05-05-2022 πράξη του και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996  χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους στις 

σχολικές μονάδες που ανήκουν, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς κατά κλάδο και ειδικότητα, ως 

ακολούθως:  

 

1η ομάδα Σχολείων  
 

Κλάδος ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 

 3
ο
  ΓΕΛ Άργους : Λουδάρος Νικήτας,  ως μοναδικός στο σχολείο  με την ειδικότητα. 

 

                                              

 2η ομάδα Σχολείων  
 

Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής 

 Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μπαλάσκα Αγγελική, με δήλωσή της. 

 

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας 

 ΓΕΛ Αγ.Τριάδας : Καλαντζής Χρήστος, ως μοναδικός στο σχολείο  με την ειδικότητα. 

 

3η ομάδα Σχολείων  
 

Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων 

 ΓΕΛ Λυγουριού : Μαλτέζου Ελένη, ως μοναδική στο σχολείο  με την ειδικότητα. 

 

Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής 

 Γυμνάσιο Λυγουριού : Σταματέλου Ελένη, με δήλωσή της. 

 

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας 

 ΓΕΛ Λυγουριού : Παύλου Νικόλαος,  ως μοναδικός στο σχολείο  με την ειδικότητα. 
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Επί της παραπάνω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

θεραπείας μέχρι και τη Δευτέρα 09-05-2022 και ώρα 12.00 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 και παρ. 6 εδάφια β,γ του ΠΔ50/96 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά ως υπεράριθμοι να υποβάλλουν 

μέχρι τη Δευτέρα 16-05-2022 και ώρα 10.00  δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες που έχουν 

προσδιοριστεί  οργανικά κενά και ανακοινώθηκαν με τις αριθμ.πρωτ. Φ10.1/759/22-03-2022,  

Φ10.1/948/05-04-2022 και Φ10.1/1152/20-04-22ανακοινώσεις.  

Έντυπα δηλώσεων ανά κλάδο και ομάδα σχολείων, βρίσκονται ως συνημμένα της παρούσας. 

 

Για τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών όμορες ομάδες έχουν καθοριστεί οι παρακάτω: 

                      Η 1
η
 ομάδα με τη 2

η
 και αντίστροφα 

                      Η 2
η
 ομάδα με την 3

η
 και αντίστροφα 

                      Η τέταρτη ομάδα είναι χωρίς όμορες ομάδες 

 Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορούν να τροποποιήσουν –αν επιθυμούν- τη Δήλωση προτίμησης,  

οι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι με τις προηγούμενες Διοικητικές πράξεις. 

 

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων με ευθύνη τους, να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: pysde@dide.arg.sch.gr και θα πρέπει 

να είναι υπογεγραμμένες για να ληφθούν υπόψη.   

 

                                           Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

                                         Δρ.Βασίλειος Πολύδωρος 

 

Ακριβές Ψηφιακό αντίγραφο 

Από το πρωτότυπο 

Ο προϊστάμενος  

Τμήματος Γ΄Προσωπικού 

Ιωάννης Γ.Γεωργόπουλος 
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