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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λάρισα, 2-7-2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Α.Π. :  5990 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   
   
Δ/νση: Δήμητρας Τσάτσου 2  

& Φαρσάλων  
Προς:  Οργανικά ανήκοντες εκπ/κούς 

 της Π.Ε. Λάρισας 
 41 335, Λάρισα   
Πληροφορίες: Ανδρομάχη Σάββα 

Ευαγγελία Μπούτλα  
  

Τηλέφωνο: 2414409831   
FAX: 2414409870   
E-mail: dipelar@sch.gr 

pyspelar@gmail.com 
 

  

 
              Θέμα : «Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών των 

κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60, για το διδακτικό έτος 2020 - 2021» 

 
Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με τις υπ αρ. 20/24-6-2020 και 21/25-6-2020 Πράξεις του, 

διαπίστωσε για το διδακτικό έτος 2020-2021, τις λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ70–Δασκάλων & ΠΕ60–Νηπιαγωγών, και προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά των 

ίδιων κλάδων σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες.  

 

Κατόπιν τούτου: 

    Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70–Δασκάλων & ΠΕ60–Νηπιαγωγών που 

ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική 

υπεραριθμία να δηλώσουν υποχρεωτικά,  εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά 

υπεράριθμοι. 

  Οι θετικές/αρνητικές δηλώσεις λειτουργικής υπεραριθμίας θα κατατίθενται από την 

Παρασκευή  3-7-2020 έως  και την Τρίτη  7 -7-2020 ,  στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ 

Λάρισας (Δ. Τσάτσου 2  & Φαρσάλων), ιδιοχείρως ή με e- mail  με σκαναρισμένη υπογραφή 

στο pyspelar@gmail.com ή με fax στο  2414409870, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 

2414409831 για επιβεβαίωση λήψης. 

   Όσοι σκοπεύουν να υποβάλουν  θετική δήλωση υπεραριθμίας, παρακαλούνται να 

έχουν μαζί τους  τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση συνυπηρέτησης κ.λ.π.), προκειμένου να γίνει η 

μοριοδότησή τους (εφόσον δεν τα προσκόμισαν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων ή 

αποσπάσεων). 

  Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι, θα 

κληθούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά των επισυναπτόμενων 

πινάκων στην επόμενη φάση της διαδικασίας. 

mailto:dipelar@sch.gr
mailto:pyspelar@gmail.com
mailto:pyspelar@gmail.com


 

2 
 

 

           Η διαδικασία της ρύθμισης των λειτουργικών υπεραριθμιών και των τοποθετήσεων των 

λειτουργικά υπεραρίθμων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από  το Π.Δ. 100/1997. 

        α) Οι χαρακτηρισμένοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 

τοποθετηθούν σε κενές  λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το 

σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, 

συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις 

δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας  και όπου αυτό δεν 

είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.  

β)  Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν καταστεί δυνατό 

να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας 

ομάδας ή όμορης, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, θα 

συγκριθούν μεταξύ τους με μόρια μετάθεσης και θα τοποθετηθούν στα υπόλοιπα 

λειτουργικά κενά πριν τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.  

 

γ) Λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός, που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την 

παραπάνω διαδικασία σε μία σχολική μονάδα, αλλά επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο 

της οργανικής του θέσης σε περίπτωση που δημιουργηθεί σ’ αυτό κενό κατά τη 

διαδικασία των αποσπάσεων, οφείλει να ενημερώσει το ΠΥΣΠΕ Λάρισας με ταυτόχρονη 

αίτηση με τη δήλωση τοποθέτησής του. 

 

 

Παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Δ/νσης  

http://dipe.lar.sch.gr/ προκειμένου να ενημερώνεστε  για τις περαιτέρω διαδικασίες και 

την ομαλή λειτουργία των εργασιών του συμβουλίου. 

 

 

                                                                                            Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

 

 

                                                                                                    Σοφία Παπαδοπούλου                                                    

 
Επισυνάπτονται: 
1. Έντυπο θετικής/αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας 
2. Πίνακες Λειτουργικών Υπεραριθμιών-Λειτουργικών Κενών 
3. Απόφαση ομάδων σχολείων Π.Ε. Λάρισας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ 
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