
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ : «Γνωςτοποίθςθ κενών οργανικών κζςεων, ανά ςχολικι μονάδα, κλάδων ΠΕ70-

Δαςκάλων, ΠΕ70-Δαςκάλων ΕΑΕ, ΠΕ60-Νθπιαγωγών, ΠΕ60-Νθπιαγωγών EAE, ΠΕ05-Γαλλικισ, 

ΠΕ06-Αγγλικισ, ΠΕ11-Φ.Αγωγισ, ΠΕ79.01-Μουςικισ Επιςτιμθσ. Διαπίςτωςθ οργανικών 

υπεραρικμιών κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων και Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικών για υποβολι 

δθλώςεων υπεραρικμίασ» 

 

   Σο ΠΤΠΕ Λάριςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του π.δ. 50/1996 (Αϋ45) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών τθσ 

δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε από το 

π.δ. 100/19977 (Αϋ94) «Τροποποίθςθ του π.δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α)». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3848/2010 (Αϋ 71) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευ-

τικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ- 

διατάξεισ» 

3. Σθ με αρ. πρωτ. Φ.10/77673/Δ1/22-06-2020 Κ.Τ.Α. (Βϋ2813) «Υποβιβαςμοί, καταργιςεισ, 

ςυγχωνεφςεισ Δθμοτικών Σχολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021» 

4. Σθ με αρ. πρωτ. Φ.10/90544/ΜΑ/Δ1/10-07-2020 Κ.Τ.Α. (Βϋ2889) «Ιδρφςεισ, προαγωγζσ και 

ςυγχωνεφςεισ  Δθμοτικών Σχολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021» 

5. Σθν ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό ςτισ 26/03/2021 τθσ Απόφαςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 

33908/Ε2/24-03-2021 (ΑΔΑ : 659646ΜΣΛΗ-ΓΝΛ), με κζμα «Μετακζςεισ εκπαιδευτικών 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ ζτουσ 2021». 

6. Σθν ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό ςτισ 26/03/2021 τθσ Απόφαςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 

33922/Ε2/24-03-2021 (ΑΔΑ : 9ΩΗΚ46ΜΣΛΗ-4ΨΚ) και κζμα «Μετακζςεισ εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ςε Κ.Ε.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ζτουσ 2021». 

Λάριςα, 14/05/2021 

Αρικ. Πρωτ. : 3975 

 

ΠΡΟ : Ενδιαφερόμενουσ 

εκπ/κοφσ Π.Ε. Λάριςασ 

 

         Π.Ε. Λάριςασ  

         (διά των Δ/ντϊν-

ντριϊν &   

          Προϊςτ/νων των χ. 

Μονάδων) 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 
ΠΤΠΕ ΛΑΡΙΑ 

Σαχ. Δ/νςθ      : Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
Σ.Κ           : 41335  Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Π. Παναγιϊτου,  

            Α. άββα 
Σθλζφωνο       : 2414-409831,33 
Ε-mail               : dipelar@sch.gr , pyspelar@gmail.com 

 

(δια των ςχολικϊν μονάδων) 

ΚΟΙΝ:     Δ/νςεισ Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ 
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7. Σα εναπομείναντα οργανικά κενά από τθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ τθσ περιοχισ 

μετάκεςθσ του ν. Λάριςασ του ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020 

8. Σα νζα οργανικά κενά που προζκυψαν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 

(από παραιτιςεισ και αυτοδίκαιεσ απολφςεισ εκπαιδευτικϊν, αποςπάςεισ ςτο εξωτερικό, 

κ.ά.). 

9. Σθ με αρ. 13/14-05-2021 Πράξθ του ΠΤΠΕ Λάριςασ, κζμα 1ο: «Προςδιοριςμόσ κενών 

οργανικών κζςεων εκπαιδευτικών κατά κλάδο, ανά ςχολικι μονάδα» και κζμα 2ο : 

«Διαπίςτωςθ οργανικών υπεραρικμιών κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων ςε ςχολικζσ μονάδεσ και 

πρόςκλθςθ εκπαιδευτικών για υποβολι κετικών ι αρνθτικών δθλώςεων υπεραρικμίασ». 

 

 

Α. Προςδιόριςε τισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ ανά ςχολικι μονάδα των κλάδων  ΠΕ70-Δαςκάλων, 

ΠΕ70-Δαςκάλων ΕΑΕ, ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν, ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν EAE, ΠΕ05-Γαλλικισ, ΠΕ06-

Αγγλικισ, ΠΕ11-Φυςικισ Αγωγισ και ΠΕ79.01-Μουςικισ Επιςτιμθσ, οι οποίεσ αποτυπϊνονται 

ςτουσ ςυνθμμζνουσ Πίνακεσ. 

 

Β. Διαπίςτωςε οργανικζσ υπεραρικμίεσ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων ςτισ 

παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ :  

 

ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Α/Α ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 
ΔΗΜΟ  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

1  2/κ Δ Λυκουδίου  (11θ ομάδα ςχολείων) 2 ΠΕ70 ΕΛΑΟΝΑ 
ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ  

(από 4/κ ςε 2/κ) 

2 9/κ Δ υκουρίου  (12θ  ομάδα ςχολείων) 2 ΠΕ70 ΣΕΜΠΩΝ 
ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ   

(από 12/κ ςε 9/κ) 

 

 

Κατόπιν τοφτου, καλοφνται : 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων, που ζχουν οργανικι κζςθ ςτα Δθμοτικά 

χολεία Λυκουδίου και υκουρίου να υποβάλουν τθν επιςυναπτόμενθ Διλωςθ 

υπεραρικμίασ,  από τθν Παραςκευι 14/05/2021 και ώρα 13:00 ωσ τθν Σρίτθ 18/05/2021 

και ώρα 13.00, υπογεγραμμζνθ και ςκαναριςμζνθ ςτθ Γραμματεία του ΠΤΠΕ Λάριςασ με 

e-mail ςτο pyspelar@gmail.com. 
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  Όςοι από τουσ παραπάνω εκπαιδευτικοφσ δεν ζχουν υποβάλει Αίτθςθ Βελτίωςθσ Θζςθσ 

(το Νοζμβριο του 2020),  να αποςτείλουν, μαηί με τθ Διλωςθ υπεραρικμίασ και 

δικαιολογθτικά μετάκεςθσ (πρόςφατα Πιςτοποιθτικά Οικογενειακισ κατάςταςθσ, 

πουδϊν τζκνων, Εντοπιότθτασ, υνυπθρζτθςθσ και ΚΕΠΑ/ΑΠΕ για τισ Ειδικζσ Κατθγορίεσ 

Μετάκεςθσ).  

       Μετά τθν αποςτολι του e-mail πρζπει να ακολουκιςει τθλεφωνικι επικοινωνία ςτα 

τθλ. 2414409.831 & 832 για επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ του. 

         Παρακαλοφμε, με ευκφνθ του Προϊςταμζνου του Δθμ. χ. Λυκουδίου και τθσ 

Διευκφντριασ του Δθμ. χ. υκουρίου, να ενθμερωκοφν όλοι οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί, 

είτε υπθρετοφν ςτα ςχολεία αυτά, είτε απουςιάηουν για οποιοδιποτε λόγο. 

           Μετά από τθ ςυγκζντρωςθ όλων των Δθλϊςεων Τπεραρικμίασ, το ΠΤΠΕ Λάριςασ ςε 

ςυνεδρίαςι του κα χαρακτθρίςει ονομαςτικά τουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ, ανά ςχολικι 

μονάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), που 

ορίηουν τα παρακάτω :  

«ι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται 

υπεράρικμοι αυτοί που ςυγκεντρώνουν το μεγαλφτερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 16 αυτοφ του Π.Δ. 

  ιι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ δεν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται ωσ 

υπεράρικμοι εκείνοι που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ ςχολικι μονάδα. Οι 

εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, 

εκτόσ των εκπαιδευτικών που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, κεωρείται ότι τοποκετικθκαν 

ταυτόχρονα. Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι 

εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρώνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 16 αυτοφ του Π.Δ.» 

           Ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν που κα χαρακτθριςτοφν υπεράρικμοι, 

ιςχφουν  οι διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 14 του π.δ. 50/96 (Α’ 45), όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν παρ. 1 του άρκρου 12 του π.δ. 100/97 (Α’ 94), που ορίηουν τα παρακάτω :  

 

«5β) Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ 

ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατ` 

απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων 

μετάκεςθσ και τισ δθλώςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 

ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιοσ 

περιοχισ μετάκεςθσ. 



5γ) Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν ι δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία των προθγοφμενων περιπτώςεων (α) και (β) τθσ παραγράφου αυτισ τοποκετοφνται 

ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του 

άρκρου 15 αυτοφ του Π.Δ. ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι 

τοποκζτθςθ. 

  Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώςεων τθσ παραγράφου αυτισ μποροφν εφόςον το 

επικυμοφν να μετατεκοφν κατά προτεραιότθτα το ίδιο ι τα επόμενα ςχολικά ζτθ ςτο ςχολείο 

που κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, αν ςε αυτό δθμιουργθκοφν κενζσ κζςεισ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συνθμμζνα :  

1) Πίνακεσ  Οργανικών Κενών (8) 

2) Ζντυπο διλωςθσ υπεραρικμίασ 

3) Απόφαςθ επικαιροποίθςθσ ομάδων ςχ. μονάδων και όμορων αυτών 

Η Διευκφντρια Π.Ε.  Λάριςασ 

 

Αικατερίνθ Καραγιώργου 
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