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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη, 02-08-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Σταματία Ντεμογιάννη 
Τηλέφωνο: 2310  -   643042 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 
-Εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 
της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 
-Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΔΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης  
 
 

  

 
  

ΘΕΜΑ 
«Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11  

για το διδακτικό έτος 2022-2023» 
     

        Το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης με την αρ. 29η/02-08-2022 Πράξη του, διαπίστωσε για το διδακτικό 

έτος 2022-2023 τα λειτουργικά πλεονάσματα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 Γενικής 

Αγωγής. 

 

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί  κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 Γενικής 

Αγωγής που ανήκουν στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία να 

δηλώσουν από 02/08/2022 έως 04/08/2022 εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά 

υπεράριθμοι/ες. 

   
 Οι εκπαιδευτικοί θα αποστείλουν τη δήλωση υπογεγραμμένη, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: yperpdt@gmail.com 

 

Για τη δήλωση τοποθέτησης θα ακολουθήσει επόμενη πρόσκληση μετά τη συνεδρίαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου και τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
 
α) Από όσους/ες εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι/ες, χαρακτηρίζονται ως 
υπεράριθμοι/ες αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.  

 
β) Από όσους/ες εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι/ες, χαρακτηρίζονται ως 
υπεράριθμοι/ες εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι/ες στη σχολική μονάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των 
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εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι/ες, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε 
περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι/ες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που 
συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.  
 
γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης τον Νοέμβριο 
του 2021, έπειτα από την 144421/Ε2/11-11-2021 πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., και ανήκουν οργανικά στις 
σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, εάν επιθυμούν να 
χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες ή είναι οι τελευταίοι/ες τοποθετηθέντες, θα πρέπει να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προσμετρηθούν τα μόρια που 
δικαιούνται. 

 
Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες 
να ενημερώσουν τηλεφωνικώς για την παρούσα πρόσκληση όλους τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδων 
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά σε αυτές και να την αποστείλουν 
στο προσωπικό τους e-mail. 

 
                                                                        

 
                              
                                              
 
 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1.Πίνακας λειτουργικών κενών 

2. Δήλωση επιθυμίας ή μη 

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ 
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