
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ : «Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών -  Πρόσκληση οργανικά 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών για  υποβολή δήλωσης τοποθέτησης κατά προτεραιότητα» 

 

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 

της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», καθώς και την 

τροποποίηση αυτού από το Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94).  

2. Το άρθρο 30 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τΑ’/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις». 

3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.10/77673/Δ1/22-06-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄2813) «Υποβιβασμοί, καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» 

4. Την ανακοινοποίηση στο ορθό στις 26/03/2021 της Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 

33908/Ε2/24-03-2021 (ΑΔΑ : 659646ΜΤΛΗ-ΓΝΛ), με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 

Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2021». 

5. Τα εναπομείναντα οργανικά κενά από τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της περιοχής 

μετάθεσης Π.Ε. Λάρισας του σχολικού έτους 2019-2020. 

6. Τα νέα οργανικά κενά που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 

 (λόγω παραιτήσεων, αποσπάσεων στο εξωτερικό, κ.ά..). 

7. Το υπ. αρ. 3975/14-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας με θέμα: «Γνωστοποίηση 

κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70-Δασκάλων 

ΕΑΕ, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ05-Αγγλικής, ΠΕ11-Φ. 

Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης - Διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών κλάδου 

ΠΕ70-Δασκάλων. Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή 

δηλώσεων». 

8. Τις δηλώσεις οργανικής υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών του 2/θ Δημοτικού Σχολείου 

Λυκουδίου και του 9/θ Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου. 

 

Λάρισα, 20/05/2021 

Αριθ. Πρωτ. : 4233 

 

ΠΡΟΣ : Τους εκπαιδευτικούς της 

Π.Ε. Λάρισας 

 

         Π.Ε. Λάρισας  

         (διά των Δ/ντών-

ντριών &   

          Προϊστ/νων των Σχ. 

Μονάδων) 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση      : Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
Τ.Κ            : 41335  Λάρισα 
Πληροφορίες : Π. Παναγιώτου,  

            Α. Σάββα 
Τηλέφωνο       : 24144098.31 & 33 
Ε-mail               : dipelar@sch.gr , pyspelar@gmail.com 

 

(δια των σχολικών μονάδων) 

ΚΟΙΝ:     Δ/νσεις Α/θμιας 

Εκπ/σης της χώρας 
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     με την πράξη του 14/20-05-2021 (Θέμα 1ο) προέβη σε ονομαστικό χαρακτηρισμό, για 

το σχολικό έτος 2020-2021, των παρακάτω δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-

Δασκάλων του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Λυκουδίου και δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδου 

ΠΕ70-Δασκάλων του 9/θ Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου, ως οργανικά υπεράριθμων.  

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 

1 ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 701048 

2/θ ΔΣ Λυκουδίου-

11η ομάδα σχολείων 

(λόγω υποβιβασμού)         

ΘΕΤΙΚΗ 

2 ΤΣΙΛΙΓΚΑ ΞΑΝΘΗ ΠΕ70 586518 

2/θ ΔΣ Λυκουδίου-

11η ομάδα σχολείων 

(λόγω υποβιβασμού)         

ΘΕΤΙΚΗ 

3 ΝΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 604757 

9/θ ΔΣ Συκουρίου-

12η ομάδα σχολείων 

(λόγω υποβιβασμού)         

ΘΕΤΙΚΗ 

4 ΧΟΥΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ70 581353 

9/θ ΔΣ Συκουρίου-

12η ομάδα σχολείων 

(λόγω υποβιβασμού)         

ΘΕΤΙΚΗ 

 

 

Κατόπιν τούτου, καλούνται : 

Α. οι παραπάνω εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που χαρακτηρίστηκαν ως 

οργανικά υπεράριθμοι για το σχολικό έτος 2020 – 2021 να υποβάλουν την 

επισυναπτόμενη Αίτηση–Δήλωση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου 

εκπαιδευτικού (Α) ώστε να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα (σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 

100/1997 σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο 

οποίο κρίθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι (καθώς υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις) και 

Β. οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως οργανικά υπεράριθμοι σε 

προηγούμενα έτη να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση-



Δήλωση Τοποθέτησης σε Οργανικό κενό Υπεράριθμου εκπ/κού παρελθόντων ετών 

(Β) μόνο για τη σχολική μονάδα που είχαν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι και 

δημιουργήθηκε σ’ αυτή κενή οργανική θέση (παρ. 5, του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996) 

  

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν σκαναρισμένες και υπογεγραμμένες  

από την Παρασκευή 21/05/2021 μέχρι και την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 13:00, στη 

γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, μέσω email στο pyspelar@gmail.com και να ακολουθήσει 

τηλεφωνική επικοινωνία στο 2414409.831 για επιβεβαίωση της λήψης. 

   Όσοι από τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2020-2021 δεν 

τοποθετηθούν σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, όπως 

περιγράφεται πιο πάνω, διότι δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατό, έχουν τη δυνατότητα 

να τοποθετηθούν στη συνέχεια σε κενές θέσεις της περιοχής, κατά τη διαδικασία των 

διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του 

Π.Δ.100/1997, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση θέσης ή 

τοποθέτηση. 

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και των Προϊσταμένων των 

Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :  

1) Αίτηση- Δήλωση Τοποθέτησης Οργανικά Υπεράριθμου εκπαιδευτικού (Α)  

2) Αίτηση- Δήλωση Τοποθέτησης σε Οργανικό κενό  Υπεράριθμου εκπ/κού παρελθόντων ετών (Β)  

3) Απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχ. μονάδων και όμορων αυτών 

Η Διευθύντρια Π.Ε.  Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 
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