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Λάρισα, 27-05-2022
Αρ. πρωτ. 11730

Προς:
Όλες τις Σχολικές Μονάδες

ΘΕΜΑ: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ Α ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6273) Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
«Καθορισμός των Ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης».
3. Την αρ.8/27-5-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας.
Αποφασίζουμε
Α) Χαρακτηρίζει ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς που
αναφέρονται στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα αρχεία (συνημμένο 1 & 2), σύμφωνα με το άρθρο 14
του Π.Δ. 50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
Β) Καλεί τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση
τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (ομάδα και όμορα) στις
οποίες υφίστανται οργανικά κενά, σύμφωνα με τους πίνακες κενών – υπεραριθμιών (συνημμένα 3 &
4), από την Παρασκευή 27-05-2022 μέχρι και Κυριακή 05-06-2022 .

Για την υποβολή της δήλωσης επισυνάπτεται πίνακας excel , ο οποίος θα αποσταλεί στην
υπηρεσία μας συμπληρωμένος στο email:

mail@dide.lar.sch.gr , είτε ως εκτυπωμένο έντυπο

υπογεγραμμένο , είτε ως ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή excel ,το οποίο όμως θα σταλεί από το
προσωπικό email που διαθέτει ο εκπαιδευτικός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (η δήλωση θα υποβληθεί μόνο με έναν από τους δύο τρόπους)
Σας επισημαίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 τα εξής:
παρ.6β «οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις
σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο,

στο όποιο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι

τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των
μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας
ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ΠΥΣΔΕ Ν.
Λάρισας»
παρ.6γ «οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία
της προηγούμενης περίπτωσης τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων
της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ.
συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση» με νέα
πρόσκληση που θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από την παρούσα
Εφιστούμε την προσοχή σας στην υποβολή δήλωσης μόνο από τους εκπαιδευτικούς που ορίζει
η πρόσκληση και στη δήλωση σχολικών μονάδων, που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν σε όμορη ομάδα σχολείων με το σχολείο από το οποίο προέρχεται ο
εκπαιδευτικός.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Νικόλαος Ζέρβας
Συνημμένα: 1) Πίνακας χαρακτηρισμού ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
2) Πίνακας χαρακτηρισμού ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
3) Πίνακας οργανικών κενών & υπεραριθμιών.
4) Πίνακας οργανικών κενών& υπεραριθμιών Ε.Α.Ε.
5) Δήλωση τοποθέτησης

