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ΘΕΜΑ: «Διαπίςτωςθ Λειτουργικών Τπεραρικμιών (ςυμπλιρωςθ ωραρίου) - Προςδιοριςμόσ 

Λειτουργικών Κενών - Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικών για ςυμπλιρωςθ ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, 

ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91, για το διδακτικό ζτοσ 2022 - 2023» 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ Λάριςασ, ςφμφωνα με την αρ. 34/23-6-2022 Πράξη του, διαπίςτωςε για το διδακτικό ζτοσ 

2022-2023 τισ λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ (για ςυμπλιρωςθ ωραρίου) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05-

Γαλλικισ, ΠΕ07-Γερμανικισ, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11-Φυςικισ Αγωγισ, ΠΕ79-Μουςικισ, ΠΕ86-

Πλθροφορικισ & ΠΕ91-Θεατρικισ Αγωγισ και προςδιόριςε τα λειτουργικά κενά των ανωτζρω κλάδων 

ςφμφωνα με τουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ.  

 

Κατόπιν τοφτου καλεί  

 

Τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ05-Γαλλικισ, ΠΕ07-Γερμανικισ, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11-Φυςικισ 

Αγωγισ, ΠΕ79-Μουςικισ, ΠΕ86-Πλθροφορικισ & ΠΕ91-Θεατρικισ Αγωγισ ςτων οποίων τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ διαπιςτώθηκε πλεόναςμα ωρών, να υποβάλλουν δήλωςη ςυμπλήρωςησ υποχρεωτικοφ 

ωραρίου,  

 

από  τθ Δευτζρα 27/6/2022 ζωσ τθν Σετάρτθ 29/6/2022 και ώρα 14:00  

 

Οι δηλώςεισ προτίμηςησ ςχολικών μονάδων θα υποβάλλονται ςτην αντίςτοιχη Φόρμα Google, 

επιλζγοντασ κατά κλάδο τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

Κλάδοσ ΠΕ05 :  https://forms.gle/bxx7AzkXLpcf1Eei9 

Κλάδοσ ΠΕ07 :  https://forms.gle/iqWSRxyih8HPwDVz8 

Κλάδοσ ΠΕ08 :  https://forms.gle/9ZLWAvEB6dSmprCeA  

Κλάδοσ ΠΕ11 :  https://forms.gle/owuPgURUu6ixLbT29 

Κλάδοσ ΠΕ79 :  https://forms.gle/df4Wc3BEzLaLki848 

Κλάδοσ ΠΕ86 :  https://forms.gle/vXVrLtvqkhWC45Qe8 

Λάριςα, 24/6/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 8320 

 

ΠΡΟ: Οργανικά ανικοντεσ εκπ/κοφσ 

Ειδικοτιτων τθσ ΠΕ Λάριςασ 

(δια των ςχολικών μονάδων) 

 

 

         Π.Ε. Λάριςασ  

         (διά των Δ/ντών-ντριών& 

 Προϊςτ/νωντων Σχ. Μονάδων) 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΑΡΙΑ 

ΠΤΠΕ ΛΑΡΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νςη : Τςάτςου 2 & Φαρςάλων 
Τ.Κ  : 41335  Λάριςα 
Πληροφορίεσ : Π. Παναγιώτου, Μ. Θεοδώρου 
Τηλζφωνο : 2414-409831 & 832 
Ε-mail  : dipelar@sch.gr, pyspelar@gmail.com 

 

 

https://forms.gle/bxx7AzkXLpcf1Eei9
https://forms.gle/iqWSRxyih8HPwDVz8
https://forms.gle/9ZLWAvEB6dSmprCeA
https://forms.gle/owuPgURUu6ixLbT29
https://forms.gle/df4Wc3BEzLaLki848
https://forms.gle/vXVrLtvqkhWC45Qe8
mailto:dipelar@sch.gr
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Κλάδοσ ΠΕ91 :  https://forms.gle/otnP8pUM2k1YBeju6 

ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ οδηγίεσ. 

 

Όςοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ των παραπάνω κλάδων δεν υπζβαλαν αίτηςη μετάθεςησ τον 

Νοζμβριο του 2021, καλοφνται να κατακζςουν μαηί με τθ διλωςι τουσ και τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά (Πρόςφατα Πιςτοποιητικά οικογενειακήσ κατάςταςησ, Εντοπιότητασ, Συνυπηρζτηςησ, 

Βεβαίωςη ςπουδών τζκνου κτλ) προκειμζνου να μοριοδοτθκοφν. 

 

 Στα ςχολεία που υπηρετοφν οργανικά περιςςότεροι του ενόσ (1) εκπαιδευτικοί τησ ίδιασ 

ειδικότητασ και διαπιςτώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οι εκπαιδευτικοί θα ςυμπληρώςουν επιπλζον 

το επιςυναπτόμενο ζντυπο δήλωςησ υπεραριθμίασ.   

 Διλωςθ ςυμπλιρωςθσ υποχρεωτικοφ ωραρίου κα υποβάλουν μόνο όςοι εκπαιδευτικοί 

επικυμοφν να παραμείνουν ςτθν οργανικι τουσ κζςθ και όχι να αποςπαςτοφν, ςυνεπώσ δε κα 

εξεταςτοφν αιτιςεισ απόςπαςισ τουσ που θα υποβληθοφν ςε νζα πρόςκληςη. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικισ κα ενθμερωκοφν για τθν υποβολι δθλώςεων με 

νεότερθ πρόςκλθςθ . 

 

Η διαδικαςία τησ ςυμπλήρωςησ ωραρίου θα γίνει ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 

100/1997 η οποία ςυμπλήρωςε το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996, αναφζροντασ ότι «Οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 3, βii και τθσ παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται  αναλόγωσ 

και ςτισ περιπτώςεισ που διαπιςτώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλφπτουν το υποχρεωτικό ωράριο 

διδαςκαλίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ (λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ)…». Δηλαδή: 

 

α) οι λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν ςυμπλήρωςη του υποχρεωτικοφ τουσ 

ωραρίου ςε κενζσ λειτουργικζσ θζςεισ ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ όπου ανήκει το ςχολείο ςτο οποίο 

ανήκουν οργανικά, τοποθετοφνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με 

βάςη το ςφνολο των μονάδων μετάθεςησ και τισ δηλώςεισ προτίμηςήσ τουσ, ςε κενζσ θζςεισ ςχολείων 

τησ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ςε κενζσ θζςεισ όμορησ ομάδασ ςχολείων τησ ίδιασ 

περιοχήσ μετάθεςησ.  

Σφμφωνα με το ΦΕΚ 1704/τ.Β’/16-5-2018, κατά τη διαδικαςία τοποθζτηςησ των λειτουργικά 

υπεραρίθμων (ςυμπλήρωςησ ωραρίου) «Τα μακιματα ανατίκενται ςτουσ εκπ/κοφσ με τθν εξισ ςειρά 

προτεραιότθτασ: α) ςτο ςχολείο όπου είναι τοποκετθμζνοσ/θ οργανικά ι προςωρινά, β) ςε τυχόν 

ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα ι ςε ςχολικι μονάδα του ίδιου ςυγκροτιματοσ, γ) ςε ςχολικι μονάδα 

τθσ ίδιασ ομάδασ ςχολείων και δ) ςε ςχολικι μονάδα όμορθσ ομάδασ ςχολείων». 

 

β) οι λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που δεν επικυμοφν ι δεν καταςτεί δυνατό να 

τοποκετθκοφν κατά προτεραιότητα ςε κενζσ λειτουργικζσ θζςεισ ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ ή όμορησ, 

όπου ανήκει το ςχολείο ςτο οποίο ανήκουν οργανικά, κα ςυγκρικοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Λάριςασ για τθν προςωρινι τουσ τοποκζτθςθ. Η ςφγκριςθ κα 

γίνει με μόρια μετάκεςθσ για τα λειτουργικά κενά τθσ Π.Ε. Λάριςασ που κα απομείνουν μετά τθν 

παραπάνω διαδικαςία. 

https://forms.gle/otnP8pUM2k1YBeju6
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 Παρακαλοφμε για την τακτική ενημζρωςή ςασ από την ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ http://dipe.lar.sch.gr/ 

για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ ώςτε να εξαςφαλιςτεί η ομαλή λειτουργία του Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Επιςυνάπτονται: 

1. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ φόρμασ Google 

2. Ζντυπο δήλωςησ υπεραριθμίασ 

3. Πίνακεσ Λειτουργικών Κενών/Πλεοναςμάτων 

4. Απόφαςη επικαιροποίηςησ ομάδων ςχολείων Π.Ε. Λάριςασ 

 

Η Διευκφντρια Π.Ε.Λάριςασ 

 

 

Αικατερίνθ Καραγιώργου 

 

 

http://dipe.lar.sch.gr/
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