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ΘΕΜΑ:  «Ορισμοί – Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (Εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω 
μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν 
ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για 
συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά. 

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ (Άρθρο 15 παράγραφος 12 του Π.Δ. 50/96) 
12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται 
προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι 
στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή 
διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β' της παρ. 7 
του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ – ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Άρθρο 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 
167/30-9-1985 τ. A’) 

1.Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή 
νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, 
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης. 

2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου 
και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση τον 
οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και 
δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι 
δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας σε 
άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

mailto:mail@dide.evr.sch.gr
http://dide.evr.sch.gr/


Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου.  
 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 
θα τοποθετηθούν: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα σε λειτουργικό κενό (ύπαρξη τουλάχιστον 12 
ωρών Α΄ ανάθεσης) και συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού ωραρίου στην ίδια αυτή σχολική 
μονάδα. 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα για κάποιες ώρες (Α΄ ανάθεσης ή Β΄ ανάθεσης) 
για τη συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού ωραρίου. 

ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα σε λειτουργικό κενό (ύπαρξη τουλάχιστον 12 
ωρών Α΄ ανάθεσης ή 11 ωρών Β΄ ανάθεσης) και συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού 
ωραρίου στην ίδια αυτή σχολική μονάδα. 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα για κάποιες ώρες (Α΄ ανάθεσης ή Β΄ ανάθεσης) 
για τη συμπλήρωση του υπολοίπου διδακτικού ωραρίου. 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν χαρακτηρισθεί λειτουργικά υπεράριθμοι αλλά δεν 
συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θα 
συμπληρώσουν το υπόλοιπο διδακτικό τους ωράριο με τη διαδικασία της μερικής διάθεσης – 
συμπλήρωσης ωραρίου. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 
Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ονομαστικά υπεράριθμοι έχουν τις εξής επιλογές: 

 Να κάνουν ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης για να τοποθετηθούν (συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους για τα 

σχολεία της ομάδας ή της όμορης ομάδας) σε υφιστάμενα λειτουργικά κενά. 

 Να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν το ωράριο που απομένει στη σχολική μονάδα που 

έχουν την οργανική τους και να συμπληρώσουν ωράριο με τη διαδικασία της μερικής διάθεσης – 

συμπλήρωσης ωραρίου. 

 Να δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στη σχολική μονάδα που έχουν την οργανική τους 

θέση, θεωρώντας ότι μπορούν να συμπληρώσουν ωράριο με ώρες Project, ερευνητική εργασία, 

ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων ή μαθήματα Β΄ ανάθεσης που θα προκύψουν στην πορεία. Σ’ 

αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα παραμείνει στη σχολική μονάδα αλλά σε περίπτωση που 

δεν συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο θα ακολουθηθεί στο τέλος η διαδικασία μερικής 

διάθεσης – συμπλήρωσης ωραρίου χωρίς αίτησή του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και  σε συνεννόηση με τους αρχαιότερα  

τοποθετηθέντες  στο σχολείο μπορεί να δηλώνεται αντί του ονομαστικά χαρακτηρισθέντος και άλλος 

ως λειτουργικά υπεράριθμος. 



ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά 

προτεραιότητα σε σχολεία της ίδιας ομάδας και αν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της όμορης 

ομάδας.  

Η σειρά έχει ως εξής:  

Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι προηγούνται έναντι των άλλων για τα 

σχολεία της ομάδας τους. 

Για τα σχολεία της όμορης ομάδας οι λειτουργικά υπεράριθμοι που δεν είναι δυνατόν να 

τοποθετηθούν σε σχολείο της ομάδας τους και έχουν ήδη τοποθετηθεί οι λειτουργικά υπεράριθμοι 

που βρίσκονται σε σχολεία της ίδιας ομάδας. 

Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και δεν δύναται να τοποθετηθούν σε 

σχολεία της ομάδας ή της όμορης ομάδας τοποθετούνται συγκρινόμενοι με όσους βρίσκονται στη 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ. 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ 
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία προηγούνται έναντι των άλλων συγκρινόμενοι 

μόνο μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι τοποθετούνται συγκρινόμενοι μεταξύ τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση των κατηγοριών 1 και 2 γίνεται με βάση τις μονάδες μετάθεσης. 

3. ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ – ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία προηγούνται έναντι των άλλων συγκρινόμενοι 

μόνο μεταξύ τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση της κατηγορίας 3  γίνεται με βάση τις μονάδες απόσπασης. 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των παραπάνω κατηγοριών να υποβάλουν 
αντίστοιχα, δήλωση – αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 23 
Αυγούστου 2016: 

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως (γραφείο 2 της Διεύθυνσης),  με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr) ή στο FAX: 25510-88987 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (Όσοι κρίθηκαν λειτουργικά 

υπεράριθμοι) 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ (Όσοι βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του 

ΠΥΣΔΕ)  

3. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (Όσοι δεν συμπληρώνουν 

το πλήρες διδακτικό ωράριό τους) 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ  (Όσοι αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο 

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ) 

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Όσοι επιθυμούν απόσπαση σε σχολεία  εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ) 

 

 Ο Διευθυντής 
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 
Αποστολακούδης Στέργιος 
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