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Θζμα: «Επαναπροςδιοριςμόσ Λειτουργικϊν Κενϊν κλάδου ΠΕ60 για το διδακτικό ζτοσ 2022-2023. 

Ονομαςτικόσ Χαρακτηριςμόσ Λειτουργικά Τπεράριθμων Εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ60. - 

Πρόςκληςη υποβολήσ Δήλωςησ προτίμηςησ ςχολικϊν μονάδων» 

 

Το ΠΥΣΠΕ Λάριςασ ςφμφωνα με την με αρ. 36/08-7-2022 Πράξη του, λαμβάνοντασ υπόψη 

τισ αποφάςεισ του ΥΠΑΙΘ για αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν τησ ΔΠΕ Λάριςασ, 

1) Επαναπροςδιόριςε τα Λειτουργικά Κενά κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγϊν για το διδακτικό ζτοσ 
2022-2023 

2) Χαρακτήριςε ονομαςτικά τουσ λειτουργικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου 
ΠΕ60-Νηπιαγωγϊν. 

 
και καλεί τουσ λειτουργικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ του παραπάνω κλάδου που 

περιλαμβάνονται ςτον 1ο επιςυναπτόμενο πίνακα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηςη-Δήλωςη 

τοποθζτηςησ ςτα λειτουργικά κενά που αναφζρονται ςτον 2ο επιςυναπτόμενο πίνακα, 

 

από τη Δευτζρα 11/7/2022 ζωσ και την Πζμπτη 14/7/2022 και ϊρα 14:00 

 

Οι δηλϊςεισ προτίμηςησ ςχολικϊν μονάδων των χαρακτηριςμζνων λειτουργικά υπεράριθμων 

εκπαιδευτικϊν, θα υποβάλλονται ςτην αντίςτοιχη Φόρμα Google, επιλζγοντασ τον ςφνδεςμο 

https://forms.gle/UC8hMBKHTyP6MeJj6 και ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ οδηγίεσ. 

 

Διαδικαςία τοποθζτηςησ λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν (Αϋ Φάςη) 

Σφμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε από το 

άρθρο 12 του π.δ. 100/1997, καθϊσ και την με αρ. 137644/Ε1/03-9-2015 εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ με 

θζμα «Οδηγίεσ για τη διαδικαςία τοποθετήςεων ςε οργανικζσ και λειτουργικζσ θζςεισ», η 

διαδικαςία τοποθζτηςησ των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικϊν θα είναι η εξήσ : 

 

α) Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμοφν να τοποθετηθοφν κατά 

προτεραιότητα ςε κενζσ λειτουργικζσ θζςεισ ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ όπου ανήκει το ςχολείο 

Λάριςα, 08/7/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 8833 

 

ΠΡΟ: Ενδιαφερόμενουσ  

εκπ/κοφσ κλάδου ΠΕ60 

(δια των ςχολικϊν 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. Παναγιϊτου, Μ. Θεοδϊρου 
Τηλζφωνο : 2414-409831 & 832 
Ε-mail  : dipelar@sch.gr, pyspelar@gmail.com 

 

https://forms.gle/UC8hMBKHTyP6MeJj6
mailto:dipelar@sch.gr
mailto:pyspelar@gmail.com
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ςτο οποίο κρίθηκαν ωσ υπεράριθμοι, τοποθετοφνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ςυγκρινόμενοι 

μόνο μεταξφ τουσ, με βάςη το ςφνολο των μονάδων μετάθεςησ και τισ δηλώςεισ προτίμηςήσ τουσ, 

ςτισ κενζσ θζςεισ ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε κενζσ θζςεισ 

όμορησ ομάδασ ςχολείων τησ ίδιασ περιοχήσ μετάθεςησ. 

Για να ζχει, λοιπόν, κάποιοσ υπεράριθμοσ εκπαιδευτικόσ προτεραιότητα ςε κενζσ θζςεισ 

όμορησ ομάδασ, θα πρζπει είτε να μην υπάρχουν κενζσ θζςεισ ςε ςχολεία τησ ομάδασ του ή να 

επιλζξει όλεσ τισ κενζσ θζςεισ ςχολείων τησ ομάδασ του και να μην καταςτεί δυνατόν να 

τοποθετηθεί ς’ αυτζσ. 

 

β) Όςοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμοφν ή δεν καταςτεί δυνατό να 

τοποθετηθοφν κατά προτεραιότητα ςε κενζσ λειτουργικζσ θζςεισ ςχολείων τησ ίδιασ ομάδασ ή 

όμορησ, όπου ανήκει το ςχολείο ςτο οποίο κρίθηκαν ωσ υπεράριθμοι, θα ςυγκριθοφν μεταξφ τουσ 

και θα τοποθετηθοφν ςτα υπόλοιπα λειτουργικά κενά με την παροφςα διαδικαςία (με 

μοριοδότηςη μεταθζςεων). 

 

γ) Λειτουργικά υπεράριθμοσ εκπαιδευτικόσ, που θα τοποθετηθεί ςφμφωνα με τισ 

παραπάνω διαδικαςίεσ ςε μία ςχολική μονάδα, αλλά επιθυμεί να επιςτρζψει ςτο ςχολείο τησ 

οργανικήσ του θζςησ ςε περίπτωςη που δημιουργηθεί ς’ αυτό κενό κατά τη διαδικαςία των 

αποςπάςεων, οφείλει να ςυμπληρϊςει το αντίςτοιχο πεδίο ςτη δήλωςη τοποθζτηςήσ του. 

 

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μποροφν να επιλζξουν ωσ 20 προτιμήςεισ που θα 

περιλαμβάνουν ςχολικζσ μονάδεσ από τα λειτουργικά κενά του Πίνακα 2. 

 

Επιςημαίνεται ότι ςε περίπτωςη που τα λειτουργικά κενά δεν καταςτεί δυνατό να 

καλυφθοφν με τοποθζτηςη υπεράριθμων εκπαιδευτικϊν ςε κάποια από τισ παραπάνω επιλογζσ 

τουσ, το ΠΥΣΠΕ θα τουσ τοποθετήςει, προσ το ςυμφζρον τησ υπηρεςίασ, ωσ εξήσ: 

 «Οι εκπαιδευτικοί κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςη τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάθεςησ. Τα ςχολεία 

ςτα οποία υπάρχουν κενά κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςη τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνθηκών 

διαβίωςησ. Κατόπιν τοποθετοφνται, υποχρεωτικά, οι ζχοντεσ τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάθεςησ ςτα 

ςχολεία με τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνθηκών διαβίωςησ» (Άρθρο 13 του π.δ. 100/1997).  

 

Παρακαλοφμε για την τακτική ενημζρωςή ςασ από την ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ 

http://dipe.lar.sch.gr/ για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί η ομαλή λειτουργία του 

Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Επιςυνάπτονται: 

1. Πίνακασ 1-Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ  Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπ. κλάδου ΠΕ60 
2. Πίνακασ 2-Λειτουργικζσ Υπεραριθμίεσ & Λειτουργικά Κενά κλάδου ΠΕ60 
3. Απόφαςη επικαιροποίηςησ ομάδων ςχολείων Π.Ε. Λάριςασ 
4. Οδηγίεσ ηλεκτρονικήσ καταχώρηςησ Αίτηςησ-Δήλωςησ τοποθζτηςησ Λ.Υ. ΠΕ60  

Η Διευθφντρια ΠΕ Λάριςασ 

 

 

Αικατερίνη Καραγιϊργου 

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