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                              Τρίκαλα, 09 -08-2019 

                                                        Αριθμ. πρωτ: 7869/Φ.33 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Καραδήμα  
                                Ε.Τζίκα 
Τηλ.:                       : 24310 46456 
FAX                         : 24310 46470 
E-mail                     : mail@dide.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ:  
Τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Τρικάλων 

 

ΘΕΜΑ: " Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – ρύθμιση υπεραριθμιών για το 
σχολικό έτος 2019-2020 "  

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 12η/09-08-2019 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 
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 το άρθρο 36 παρ.18 του ν.4186/2013, με τους νέους 
κλάδους/ειδικότητες του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄) και τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ22/75401/Δ4/15-05-2018 
(ΦΕΚ1664) και 76099/Δ2/11-05-2018 Υ.Α. αναθέσεων μαθημάτων που εκδόθηκαν αρμοδίως από τις Διευθύνσεις 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σπουδών, Οργάνωσης και Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λαμβάνοντας υπόψη τις Υ.Α. Ωρολογίων προγραμμάτων των μαθημάτων  χαρακτήρισε ονομαστικά τους 
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το 
επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα 
υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Δευτέρα 12-08-2019 έως και την Τρίτη 20-
08-2019 και ώρα 14:00. 

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως, με e-mail ή με 
φαξ σε περίπτωση απουσίας  (24310 - 46470) στο γραφείο 313 – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της  Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.      

      Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η  

• Για την ορθή τοποθέτηση όσων κρίθηκαν υπεράριθμοι αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης 
θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης τον Νοέμβριο του 2018, θα πρέπει να 
συνυποβάλουν με την αίτησή τους για τη ρύθμιση υπεραριθμίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, οικογενειακή κατάσταση και σπουδάζοντα τέκνα καθώς και τυχόν 
υπάρχοντα έγγραφα για ένταξη σε ειδική κατηγορία, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησής τους το 
αργότερο έως την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 11.00 ώστε η Υπηρεσία μας να υπολογίσει τα μόριά 
τους.  

Η τοποθέτηση των υπεραρίθμων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας 
ομάδας σχολείων και εάν δεν διεκδικούνται από τους υπεράριθμους της ίδιας ομάδας,  σε κενές οργανικές 
θέσεις σχολείων όμορων ομάδων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα των οργανικών κενών και πλεονασμάτων που 
σας κοινοποιούμε. Η τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις όμορων ομάδων θα γίνει 
βάσει μορίων μετάθεσης.  

Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ α ι :  
1 

 



 

1. Εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος παραμένει στο σχολείο του, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα 
ρύθμισης της υπεραριθμίας. 
2. Υπεράριθμος εκπαιδευτικός που δεν τοποθετήθηκε ή δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σε κενή οργανική θέση με 
τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, μπορεί να διεκδικήσει κενή οργανική θέση με την διαδικασία των 
βελτιώσεων που θα ακολουθήσει, εφόσον όμως έχει καταθέσει τη σχετική αίτηση για βελτίωση θέσης τον 
Νοέμβριο του 2018,  συγκρινόμενος με όλους τους καθηγητές που ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.  
Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης τον 
Νοέμβριο του 2018, ο εκπαιδευτικός αποκλείεται από αυτή τη φάση της διαδικασίας διεκδίκησης οργανικής 
θέσης και τοποθετείται μόνο σε λειτουργικά κενά. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα παραμείνουν 
στο σχολείο όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι και με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, αν παραμένουν και 
λειτουργικά υπεράριθμοι, δύνανται να διατεθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας μερικώς ή ολικώς για 
συμπλήρωση του ωραρίου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14, παρ.14 του Ν.1566/85 και του αρ. 14, παρ. 
7 και 9 του Π.Δ. 50/1996. 

Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 25-08-2019. 

 Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του 
Συμβουλίου. 

 

Συνημμένα: 

1. Oριστικός  πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων σχολ. 
έτους 2019-20. 

2. Πίνακας ονομαστικού χαρακτηρισμού οργανικά υπεραρίθμων. 
3. Πίνακας οργανικών κενών 2019-2020. 
4. Αίτηση – δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

         ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΚΑΚΛΑ  
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