
                                                           
 
                                                                  Πράξη 18

η
/02-08-2021  

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. - Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης 
τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεραρίθμων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2021-2022-
Επικαιροποίηση λειτουργικών κενών 2021-2022 . 
 
 

 Σας ανακοινώνουμε ότι με την 18
η
/02-08-2021 Πράξη ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας συντάχθηκαν από την 

Υπηρεσία μας Ονομαστικοί Πίνακες Χαρακτηρισμού Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών 

Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας κατά κλάδο και 

επικαιροποιήθηκαν  τα λειτουργικά κενά 2021-2022. 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα: 

α) Ονομαστικό Πίνακα Χαρακτηρισμού Λειτουργικά Υπεραρίθμων Νηπιαγωγών Γενικής. 

β) Ονομαστικό Πίνακα Χαρακτηρισμού Λειτουργικά Υπεραρίθμων Δασκάλων Γενικής. 

γ) Δήλωση προτίμησης Λειτουργικά Υπεραρίθμων για τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε 

Πρέβεζας. 

δ) Επικαιροποιημένο Πίνακα Λειτουργικών κενών 2021-2022.  

 Καλούνται οι Ονομαστικά Χαρακτηρισμένοι Λειτουργικά Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί όπως 

αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει KAI 

δικαιολογητικά που προσδίδουν μόρια (οικογ. Κατάστασης, συνυπηρέτησης, εντοπιότητας), έως και 

την Παρασκευή 06-8-2021 ώρα 10:00 π.μ αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη αίτηση 

με υπογραφή στο mail@dipe.pre.sch.gr. Είναι απαραίτητη, μετά την αποστολή e-mail, η τηλ. 

επιβεβαίωση στο 2682362148 για τη λήψη του). Όσοι είχαν υποβάλει δικαιολογητικά, με την αίτηση 

βελτίωσης (Νοέμβριος 2020) και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, δε χρειάζεται να τα 

συνυποβάλλουν εκτός κι αν επήλθαν αλλαγές. Η ίδια προθεσμία ισχύει για την υποβολή ενστάσεων 

σε σχέση με τους ονομαστικούς πίνακες χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. 

 Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνει έχοντας 
υπόψη το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του 
Π.Δ. 100/1997,  την με αρ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Οδηγίες για τη 
διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις» καθώς και την 108336/Ε2/21-08-
2020 «Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής αγωγής 
και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ» εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 
 
Παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

http://dipe.pre.sch.gr/ προκειμένου να ενημερώνεστε για τις περαιτέρω διαδικασίες . 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες, Προϊσταμένες/οι να ενημερώσουν, με όποιο πρόσφορο 

τρόπο, τους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο τους 

                                                                                                                                          Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 
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