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σχολικών

ΘΕΜΑ: "ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 2016-2017"
Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 8η/05-07-2016 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.269/2000, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα Οργανικών Κενών και διαπίστωσε
υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2016-2017.
Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) ν. Τρικάλων που περιέχει
αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο
και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2016-2017.
(σχετικές η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94588/Δ2/10-06-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1670Β΄) για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και
Γενικού Λυκείου και η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 94590/Δ2/10-06-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1671Β’) για τις αναθέσεις μαθημάτων
Επαγγελματικού Λυκείου του ΥΠ.Π.Ε.Θ καθώς και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 98235/Ε2/15-06-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ
για τον προσδιορισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017 και
η συμπληρωματική υπ’αριθμ. 99903/Ε2/17-06-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τον προσδιορισμό κενών και
πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017).
•

Τα οργανικά κενά έχουν αρνητικό πρόσημο ( - ).

Επισήμανση
Για τον κλάδο ΠΕ04
• Η κρίση και η άρση της υπεραριθμίας έγινε ενιαία στον κλάδο σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. πρωτ.
50946/Δ2/26-05-2010 και 60818/Δ2/27-05-2011 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καθώς και με τον νόμο 4186/1709-2013 άρθρο 36 παρ.18.
• Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που
βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα
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.

Καλούνται
Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες του ν. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε
όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν
1

υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. ν. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 06-07-2016 έως 08-072016, και ώρα 12:00, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω fax (2431046470).
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.

Συνημμένα:
1. Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων κατά ομάδα
σχολείων
2. Αίτηση-Δήλωση Υπεραριθμίας
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