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Σας αποστέλλουμε τους Πίνακες κενών και πλεονασμάτων (συν. 1) & (συν.2) που
καταρτίστηκαν με την αρ. 7/17-5-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας κατά σχολείο, κλάδο, και
ειδικότητα για το σχολικό έτος 2022-2023. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησε το ΠΥΣΔΕ
προέρχονται από τους Πίνακες Α΄ που έχουν αποσταλεί από τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων με τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.
Πριν από τις τοποθετήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας θα προηγηθεί η ρύθμιση
υπεραριθμιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, που ανήκουν
οργανικά στο σχολείο, όπου είναι διαπιστωμένη η υπεραριθμία, να υποβάλλουν δήλωση
(συν. 3) από σήμερα 18/5/2022 έως και την Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο
σχολείο της οργανικής τους θέσης και στην οποία δήλωση να αναγράφεται αν επιθυμούν
ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι.
Οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία παρακαλούνται:
α) Να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, εκείνου του κλάδου στον οποίο έχει διαπιστωθεί η
υπεραριθμία σύμφωνα με τον Πίνακα των κενών και των πλεονασμάτων, να καταθέσουν τη
σχετική δήλωση. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ειδοποιηθούν και οι εκπαιδευτικοί με
οργανική, οι οποίοι απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο.
β) Να αποστείλουν έως και την Δευτέρα 23/05/2022 στη ΔΔΕ Λάρισας τις δηλώσεις
των εκπαιδευτικών που θα υποβληθούν στα σχολεία, ώστε να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι
ή όχι, καθώς και συμπληρωμένη τη συνημμένη κατάσταση (συν. 4), η οποία θα αποσταλεί
από τους Διευθυντές των σχολείων και ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@dide.lar.sch.gr, όπου

δίπλα στις υπεραριθμίες κάθε κλάδου θα αναγράφονται τα ονόματα και οι Αριθμοί
Μητρώου (Α.Μ.) των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών στην αντίστοιχη στήλη.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, από όσους
επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι και να υποβάλλουν δήλωση, υπεράριθμοι
χαρακτηρίζονται αυτοί με το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Αν δεν υπάρχουν
δηλώσεις χαρακτηρισμού υπεραρίθμων, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται εκείνοι που
τοποθετήθηκαν τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή
τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως
υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης
τοποθέτησης (και μη ύπαρξη δήλωσης) υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται εκείνοι που
συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4653/2020 και την υπ’ αριθ. 25894/Ε2/21-2-2020
εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, « … οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω
ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67% εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου
39 του ν. 4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και
τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας».
Στην συνέχεια το ΠΥΣΔΕ Λάρισας σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 περ. α
& β του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α).
Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηρισθούν ονομαστικά υπεράριθμοι από το
ΠΥΣΔΕ θα κληθούν με νέο έγγραφό μας να υποβάλουν Δήλωση τοποθέτησης, εφόσον
επιθυμούν, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά,
σύμφωνα με τους Πίνακες και τη Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου, που θα σας
αποστείλουμε μαζί με την απόφαση χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ
Λάρισας.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους, εφόσον δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης, θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν
στην ΔΔΕ Λάρισας ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@dide.lar.sch.gr α) πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης β) πιστοποιητικό εντοπιότητας γ) βεβαίωση συνυπηρέτησης .
Μετά την άρση των υπεραριθμιών θα αναπροσαρμοστεί ο πίνακας με τα οργανικά κενά
και θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη
διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή επιθυμούν βελτίωση της οργανικής τους θέσης και όσοι προέρχονται
από μετάθεση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι για την διαπίστωση της υπεραριθμίας και την τοποθέτηση των
υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.134890/02-09-2019
έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:
«η αναφορά στην ενιαία αντιμετώπιση κατά την διαπίστωση και της υπεραριθμίας των
εκπ/κων του κλάδου ΠΕ04 (κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 18 του Ν. 4186/2013)
περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια στην
έννοια “και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας“ δεν εντάσσεται μόνο η διαδικασία της

διαπίστωσής της αλλά, κατά λογική ακολουθία, και η διαδικασία που ρυθμίζει τα της
τοποθετήσεως των υπεραρίθμων».
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