
 

Θζμα: Λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ, προςωρινζσ τοποκετιςεισ, αποςπάςεισ, διακζςεισ. 

ε ςυνζχεια του αρικ. 4815/6-8-2021 εγγράφου μασ με κζμα: «Λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ» και μετά 
από τθν αρικ. 19/9-8-2021 πράξθ του ΠΤΔΕ Λαςικίου, ανακοινώνουμε α) τον νζο (διορκωμζνο) πίνακα 
λειτουργικών κενών και πλεοναςμάτων γενικισ και β) τον πίνακα λειτουργικών κενών ειδικισ, κατά 
κλάδο και ςχολικι μονάδα. τουσ πίνακεσ εμφανίηονται μόνο τα ολόκλθρα κενά και πλεονάςματα (άνω 
των 11 ωρών).  

Καλοφνται να υποβάλουν τισ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ και δθλώςεισ προτίμθςθσ, ζωσ τθν Παραςκευι 
13 Αυγοφςτου 2021, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

 ανικουν ςε κλάδο ςτον οποίο διαπιςτώνεται λειτουργικι υπεραρικμία ςτθ ςχολικι μονάδα τουσ, 
προκειμζνου να χαρακτθριςτοφν λειτουργικά υπεράρικμοι και να τοποκετθκοφν για το διδακτικό 
ζτοσ 2021-2022 ςε λειτουργικό κενό άλλθσ ςχολικισ μονάδασ (αφορά τουσ κλάδουσ ΠΕ11, ΠΕ78, 
ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86, ςτουσ οποίουσ διαπιςτώκθκε λειτουργικι υπεραρικμία). 

 βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΔΕ. 

 επικυμοφν να διατεκοφν ολικά ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ για διδακτικό ζργο. 

 επικυμοφν να διατεκοφν ολικά ςτα γραφεία τθσ ΔΔΕ Λαςικίου για διοικθτικό ζργο. 

 επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ΠΤΔΕ. 

 ζχουν αποςπαςτεί ςτο ΠΤΔΕ Λαςικίου από άλλο ΠΤΔΕ. 

 επικυμοφν να διατεκοφν ςε άλλθ ςχολικι μονάδα για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ 
ωραρίου. 
Οι ενυπόγραφεσ δθλώςεισ των εκπαιδευτικών, αποςτζλλονται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (pysde@dide.las.sch.gr) και κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά 
(για τθν οικογενειακι κατάςταςθ, εντοπιότθτα, ςυνυπθρζτθςθ). Οι αιτιςεισ και οι δθλώςεισ 
προτίμθςθσ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί δεν χρειάηεται να υποβλθκοφν εκ νζου. 

Επιςυνάπτουμε: 
1. Διλωςθ λειτουργικισ υπεραρικμίασ. 
2. Διλωςθ προτιμιςεων για προςωρινι τοποκζτθςθ. 
3. Διλωςθ προτιμιςεων για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΔΕ. 
4. Διλωςθ προτιμιςεων για τοποκζτθςθ αποςπαςμζνου από άλλο ΠΤΔΕ. 
5. Αίτθςθ για ολικι διάκεςθ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 
6. Αίτθςθ για ολικι διάκεςθ ςτθ Διεφκυνςθ για άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου. 
7. Διλωςθ προτιμιςεων για ςυμπλιρωςθ ωραρίου. 
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 Σαχ. Διευκ. : Διοικθτιριο, Άγιοσ Νικόλαοσ          
Σαχ. Κωδ. : 72100 
Πλθροφορίεσ : Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ 
Σθλ. : 2841340494 
E-mail : pysde@dide.las.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : https://dide.las.sch.gr  

ΠΡΟ:  
1. Διευκφντριεσ και Διευκυντζσ όλων των 
ςχολικών μονάδων. 
2. Εκπαιδευτικοφσ του ΠΤΔΕ Λαςικίου. 
3. Αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ από 
άλλα ΠΤΔΕ. 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΙΘΙΟΤ 
 

 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΑΓΚΟΛΗ 
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