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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Διλωςθσ Οριςτικισ Σοποκζτθςθσ οργανικά υπεράρικμων εκπ/κών κλάδου 
ΠΕ70 - Δαςκάλων Γενικισ Αγωγισ, ΠΕ60 - Νθπιαγωγών Γενικισ Αγωγισ και ΠΕ11- Φ. 
Αγωγισ Γενικισ Αγωγισ – Πρόςκλθςθ Διλωςθσ Οριςτικισ Σοποκζτθςθσ Μετατικζμενων 
εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 - Δαςκάλων Ειδικισ Αγωγισ και ΠΕ60 - Νθπιαγωγών Ειδικισ 
Αγωγισ». 

 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Καρδίτςασ με τθν υπ’ αρικμ. 10θ/27-04-2020 Πράξθ του, προςδιόριςε τισ κενζσ 

οργανικζσ κζςεισ των ςχολικών μονάδων για τισ ειδικότθτεσ ΠΕ70 - Δαςκάλων Γενικισ και Ειδικισ 

Αγωγισ, ΠΕ60-Νθπιαγωγών Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ και  ΠΕ11- Φ. Αγωγισ Γενικισ Αγωγισ για το 

ςχολικό ζτοσ 2020-2021, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα και από τθ 

Δευτζρα 27/04/2020 μζχρι και τθ Δευτζρα 04/05/2020 και ώρα 14:00 καταλθκτικι θμερομθνία, 

                                                                    καλεί 

    Α. Σουσ οργανικά υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ παλαιοτζρων ετών των κλάδων ΠΕ70 - 

Δαςκάλων Γενικισ Αγωγισ, ΠΕ60 - Νθπιαγωγών Γενικισ Αγωγισ και ΠΕ11 - Φ. Αγωγισ Γενικισ 

Αγωγισ να υποβάλουν διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ ςτα κενά των Δθμοτικών χολείων και 

Νθπιαγωγείων του ςυνθμμζνου πίνακα, εφόςον αυτά αναφζρονται ςτθν ομάδα ςχολείων ι τθσ 

όμορθσ, που ανικε το ςχολείο, απ’ όπου κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι. 

Τπενκυμίηουμε ότι θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 12, παρ. 1 του Π.Δ. 

100/1997, το οποίο τροποποιεί το άρκρο 14 του Π.Δ. 50/1996, ςφμφωνα με το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 

ομάδασ, όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά 

απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων 
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μετάκεςθσ και τισ δθλώςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ 

και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ 

μετάκεςθσ. 

            Επιπλζον ςασ ενθμερώνουμε ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 4 περ. γ΄ του Π.Δ. 50/1996, 

όςοι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν ι δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τοποκετιςεων από οργανικι υπεραρικμία, τοποκετοφνται ςε κενζσ 

κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ κατά τθν διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15  

αυτοφ του Π.Δ. ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ. 

 

 

   Β. Σουσ μετατικζμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ70 - Δαςκάλων Ειδικισ Αγωγισ και ΠΕ60 - 

Νθπιαγωγών Ειδικισ Αγωγισ να υποβάλουν διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ  ςε οργανικά κενά 

ςχολικών μονάδων Ε.Α.Ε. και Σμθμάτων Ζνταξθσ των ςχολικών μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ.  

Οι δθλώςεισ προτίμθςθσ ςχολικών μονάδων μποροφν να υποβλθκοφν μόνο με τουσ παρακάτω 

τρόπουσ και όχι αυτοπροςώπωσ, λόγω των οδθγιών περιοριςμοφ μετακινιςεων ςχετικά με τθν 

πανδθμία του κορονοϊοφ (COVID 19): 

1.  Mε  χριςθ  θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου  (e-mail) ςτθ  διεφκυνςθ:  t3pkar@sch.gr 

2.  Mε fax ςτο 2441354516 τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ 

 

ε  κάκε  περίπτωςθ  οι  δθλώςεισ  προτίμθςθσ  κα  πρζπει  να  είναι  ενυπόγραφεσ.  Οι  

εκπαιδευτικοί οφείλουν,  με  αποκλειςτικι  ευκφνθ  τουσ,  να  επικοινωνοφν  με  τθ  γραμματεία 

του ΠΤΠΕ  (2441079983, 2441354533)  για επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ αίτθςισ τουσ.  

Σζλοσ,  τονίηεται  ότι,  πζραν  τθσ  καταλθκτικισ  θμερομθνίασ,  δε  κα  γίνονται  δεκτά  αιτιματα  

για τροποποίθςθ των αιτιςεων. 

 
Παρακαλοφμε οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολικών μονάδων  να 
ενθμερώςουν για τθν παροφςα πρόςκλθςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςυνθμμζνου πίνακα. 

 

 

 

υνθμμζνα:  

Πίνακεσ Οργανικών Κενών  

Πίνακασ Ομάδων και Όμορων 

Διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ 

Πίνακασ Οργανικά Τπεράρικμων 

Η αναπλθρώτρια Διευκφντρια 
Π.Ε. Καρδίτςασ 
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