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ΠΡΟΣ : 1. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.
Τρικάλων.
2. Εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη διαδικασία χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
Σχετικο: το υπ΄αριθμ πρωτ.63971/Ε2/23-04-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
Μετά και την ανακοίνωση των μεταθέσεων στις 26-03-2018 από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να
ενημερώσουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς για τις διαδικασίες που
θα ακολουθηθούν από το ΠΥΣΔΕ:
1. Μετά από την επεξεργασία των στοιχείων που θα έχει το ΠΥΣΔΕ στη διάθεσή του
σύμφωνα με τις αναθέσεις των μαθημάτων, όπως αυτές θα καταχωρισθούν στο
σύστημα «ΑΘΗΝΑ» από τους Διευθυντές των σχολείων, θα ανακοινωθεί στην
ιστοσελίδα της ΔΔΕ (http://dide.tri.sch.gr) ο πίνακας με τις αριθμητικές
υπεραριθμίες και τα κενά ανά σχολική μονάδα.
2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι πρέπει να υποβάλλουν
σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει
αντίστοιχη αίτηση, θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος με
αίτησή του.
3. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα
συμπληρωθεί και θα ανακοινωθεί ο πίνακας ονομαστικού χαρακτηρισμού
υπεραρίθμων.
4. Στη συνέχεια οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε
κενές οργανικές θέσεις θα κληθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Για τα ανωτέρω θα υπάρχει ενημέρωση με την δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων
στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ όπου θα αναφέρονται και τα ακριβή χρονοδιαγράμματα.
Για τον λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να
ενημερώνονται για τις σχετικές διαδικασίες και προθεσμίες από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ
(http://dide.tri.sch.gr).
Οι Διευθυντές/ντριες υποχρεούνται να ενημερώνουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς
της σχολικής μονάδας για τα χρονικά όρια όλης της διαδικασίας σύμφωνα με τα έγγραφα της
Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, ώστε να μην υπάρξουν αιτιάσεις για ελλιπή ενημέρωση.
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