
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Δήλωςησ Οριςτικήσ Σοποθζτηςησ οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών και    
εκπ/κών Ειδικήσ Αγωγήσ» 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Καρδίτςασ, με τθν υπ’ αρικμ. 16/19-04-2022 Πράξθ του, προςδιόριςε τισ κενζσ 
οργανικζσ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων για τισ ειδικότθτεσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ06 - 
Αγγλικισ, ΠΕ07 – Γερμανικισ, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικϊν, ΠΕ11 - Φυςικισ Αγωγισ, ΠΕ79 – Μουςικισ,  
ΠΕ60 – Νθπιαγωγϊν, ΠΕ70 - Δαςκάλων και για τουσ κλάδουσ ΠΕ71/ΠΕ70 - Δαςκάλων ΕΑΕ και  ΠΕ60 
– Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ,  

                                                                     και καλεί 

Α. Σουσ κάτωκι οργανικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ παλαιοτζρων ετϊν Γενικισ Εκπαίδευςθσ 
του κλάδου ΠΕ11- Φυςικισ Αγωγισ, να δθλϊςουν, αν επικυμοφν ι όχι ανάκτθςθ τθσ οργανικισ κζ-
ςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα από τθν οποία κρίκθκαν οργανικά υπεράρικμοι.  
1. Γκονζτη Όλγα, οργανικά υπεράρικμθ από το 10ο Δ.. Καρδίτςασ 
2. Κουτή Βαςιλική, οργανικά υπεράρικμθ από το 8ο Δ.. Καρδίτςασ 
3. Παπαθανάςησ Αλζξανδροσ, οργανικά υπεράρικμοσ από το 1ο Δ.. Καρδίτςασ 
ε περίπτωςθ που δεν επικυμοφν ανάκτθςθ οργανικισ κζςθσ, μποροφν να διεκδικιςουν άλλα οργα-
νικά κενά με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ, ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτι-
κοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι οριςτικι τοποκζτθςθ.  
 
Β. Σουσ οργανικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ παλαιοτζρων ετϊν Γενικισ Εκπαίδευςθσ των κλά-
δων ΠΕ06 - Αγγλικισ, ΠΕ11- Φυςικισ Αγωγισ, ΠΕ79 – Μουςικισ και τουσ οργανικά υπεράριθμουσ 
εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ60 – Νθπιαγωγϊν και ΠΕ70 - Δαςκάλων, που κρίκθκαν υπεράρικμοι μετά 
τθν κατάργθςθ του Δθμοτικοφ χολείου και Νθπιαγωγείου Λουτροπθγισ (ΦΕΚ 3897/20-08-2021),   
να υποβάλουν διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ ςτα κενά των Δθμοτικϊν 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 εκπαιδευτι-
κοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ, όπου 
ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθ-
τα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλϊςεισ 
προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι δυ-
νατό ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ. 
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            Επιπλζον ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 5 περ. γϋ 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 κζ-
ςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ κατά τθν διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15  αυ-
τοφ του Π.Δ., ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ. 
 
θμειϊνεται ότι, μετά από ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ μασ, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχουν κενζσ οργανικζσ 
κζςεισ εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79 με ΦΕΚ ίδρυςθσ και κα δοκοφν προσ κάλυψθ 
από τουσ οργανικά υπεράρικμουσ και αν δεν καλυφκοφν, από τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ που 
υπζβαλαν διλωςθ βελτίωςθσ κζςθσ/οριςτικισ τοποκζτθςθσ.  

 
 Γ.   α) Σουσ οργανικά τοποθετημζνουσ εκπ/κοφσ  κλάδου  ΠΕ71/ΠΕ70 – Δαςκάλων Ειδικήσ Αγωγήσ  

και ΠΕ60 – Νηπιαγωγών Ειδικήσ Αγωγήσ, που αιτικθκαν βελτίωςθ κζςθσ                                                                                                                                                       
β) τουσ μετατιθζμενουσ εκπ/κοφσ  ΠΕ71/ΠΕ70 – Δαςκάλων Ειδικήσ Αγωγήσ,  

να υποβάλουν διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ  ςε οργανικά κενά ςχολικϊν μονάδων Ε.Α.Ε. και 
Σμθμάτων Ζνταξθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ,  ςτθν οποία κα αναγρά-
φουν μζχρι είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ κατά ςειρά προτίμθςθσ.                                                   

Μεταξφ των είκοςι ςχολικϊν μονάδων, οι εκπαιδευτικοί δφνανται να δθλϊςουν και ςχολικζσ 
μονάδεσ με μθδζν οργανικά κενά, κακϊσ ενδζχεται κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων να προ-
κφψει οργανικό κενό από τουσ αιτοφμενουσ μετάκεςθ εντόσ (βελτίωςθ κζςθσ) εκπαιδευτικοφσ. 

Οι δθλϊςεισ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων κα υποβάλλονται μόνο με  χριςθ  θλεκτρονικοφ  ταχυ-
δρομείου  (e-mail) ςτθ  διεφκυνςθ:  t3pkar@sch.gr, από τθν Μ. Σρίτη 19/04/2022 μζχρι και την Πζ-
μπτη  28/04/2022 και ϊρα 11:00΄ (άρκρο 14, παρ. 3β του ΠΔ 50/1996).   
Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι. Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ι αιτιματα ςχετικά με 
τροποποίθςθ των δθλϊςεων δεν κα γίνονται δεκτά. 

 
ε  κάκε  περίπτωςθ  οι  δθλϊςεισ  προτίμθςθσ  κα  πρζπει  να  είναι  ενυπόγραφεσ.  Οι  εκπαιδευτι-
κοί οφείλουν,  με  αποκλειςτικι  ευκφνθ  τουσ,  να  επικοινωνοφν  με  τθ  γραμματεία του ΠΤΠΕ  
(2441354532)  για επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ αίτθςισ τουσ.  
 
Παρακαλοφμε οι Διευθυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολικών μονάδων  να ενημερώ-
ςουν για την παροφςα πρόςκληςη τουσ οργανικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ τησ ςχολικήσ 
τουσ μονάδασ, όπωσ αυτοί αναγράφονται ςτον ςυνημμζνο πίνακα. 

 

 

υνημμζνα:  

Πίνακεσ Οργανικϊν Κενϊν  

Πίνακασ Ομάδων και Όμορων 

Πίνακασ Οργανικά Τπεράρικμων 

Διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ 

Διλωςθ ανάκτθςθσ οργανικισ 

 

Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Καρδίτςασ 
 

 
Αθανάςιοσ Μπότασ 

mailto:t3pkar@sch.gr

		2022-04-19T12:21:04+0300
	LAMPROS GIANNOUSAS
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




