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ΘΕΜΑ: " Αριθμητικές υπεραριθμίες και οργανικά κενά 2021-2022".  

 Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την  6η/31-05-2021 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του
Π.Δ.50/96,  όπως τροποποιήθηκε από τις  διατάξεις  του Π.Δ.  100/97 και  συμπληρώθηκε με  το  Π.Δ.  269/2000, τις
εγκυκλίους  των  αναθέσεων  των  μαθημάτων  που  εκδόθηκαν  αρμοδίως  από  τις  Διευθύνσεις  Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Σπουδών, Οργάνωσης και Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, διαπίστωσε και
ανακοινώνει  τον  Πίνακα  Οργανικών  Κενών  και  Πλεονασμάτων  (Υπεραριθμιών)  της  Δ.Δ.Ε.  Τρικάλων  που  περιέχει
αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων,  σχολική μονάδα, κλάδο και
ειδικότητα για το σχολικό έτος 2021-2022.  

 Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν για κάθε σχολείο λαμβάνοντας υπόψη
τα στοιχεία που αφορούν το  μαθητικό δυναμικό  (αριθμός μαθητών ανά τάξη),  τα  εγκεκριμένα τμήματα (αριθμός
τμημάτων ανά τάξη) και το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί οργανικά σ΄ αυτό.
Τα οργανικά κενά έχουν αρνητικό πρόσημο ( - ).
Κατόπιν τούτου:                       

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε  Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε
όχι),  σε  κλάδο  και  ειδικότητα  που  έχει  διαπιστωθεί  υπεραριθμία  και  επιθυμούν  να  κριθούν  υπεράριθμοι,  να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από 01-06-2021 έως 03-06-2021. Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται
για  τον  Κορωνοϊό  με  την  αποφυγή  συγχρωτισμού  στις  δημόσιες  υπηρεσίες,  οι  αιτήσεις  θα  αποστέλλονται
υπογεγραμμένες  και  σκαναρισμένες  από  τα  προσωπικά  e-mail  των  εκπαιδευτικών  στο  e-mail  της  Δ.Ε.
mail@dide.tri.sch.gr.  Σε  περίπτωση  δυσκολίας  αποστολής  της  αίτησης  με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  εκπαιδευτικοί  θα
μπορούν  να  απευθύνονται  στη  σχολική  μονάδα  που  ανήκουν  οργανικά  και  να  την  αποστέλλουν  δια  μέσω  του
σχολείου.

Στην περίπτωση υπεραριθμίας  για την οποία κανείς  εκπαιδευτικός του κλάδου ή της ειδικότητας δεν έχει

υποβάλλει αίτηση, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο τελευταίος τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα.

Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων, τα οποία με  την
με  αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6/11-5-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν χαρακτηριστεί
ως  Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με τις παρ. 15 & 16, άρθρου 19 του Ν.4692/2020 χάνουν την οριστική τους
τοποθέτηση, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση τοποθέτησης σε υφιστάμενα
οργανικά  κενά  μαζί  με  τους  εκπαιδευτικούς  των  υπόλοιπων  σχολικών  μονάδων  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως
υπεράριθμοι, σύμφωνα με  το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 και  τις υφιστάμενες ομάδες σχολείων, ακολουθώντας τις
ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί στο χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.
  Σε  περιπτώσεις  υποβολής  αίτησης  θεραπείας  παρακαλούμε  αυτές  να  υποβάλλονται  αμέσως  μετά  την
συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών και σε κάθε περίπτωση  πριν
από την επόμενη  συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ.

Επισημαίνουμε ότι, με ευθύνη των Διευθυντών σχολικών μονάδων, θα πρέπει να ενημερωθούν ενυπόγραφα
για το παρόν έγγραφο όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα καθώς και όσοι απουσιάζουν
για οποιοδήποτε λόγο.
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Τέλος, ανακοινώθηκε και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις τοποθετήσεις

των εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος  2021-2022 και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενεργούν

έγκαιρα τηρώντας αυστηρά το παραπάνω  χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να αποφεύγονται αλλά και να διορθώνονται

πιθανά λάθη.  

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
                       

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
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