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ΘΕΜΑ:  «Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών – Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών» 

Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις μεταθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΠΕΘ στις 5 Μαΐου 
2017(Υ.Α. 73929/Ε2/5-5-2017 «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 
2017»), διαπιστώθηκε υπεραριθμία εκπαιδευτικών κατά ομάδα σχολείων ανά κλάδο και 
ειδικότητα, ως συνημμένος πίνακας: 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και ειδικοτήτων που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να 
δηλώσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την 
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00  μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr, 
mail@dide.evr.sch.gr)   (Για το Γραφείο 2). 

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων περιγράφεται στις 
παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 
100/1997.  
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της 
παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης», 
πλην των πολυτέκνων, επειδή οι τελευταίοι, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 3848/2010, «δεν 
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών 
Όσοι εκπαιδευτικοί κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι καλούνται να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ύστερα από υπεραριθμία από την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017έως και την Τρίτη 30 
Μαΐου 2017. 

Μετά τη ρύθμιση της υπεραριθμίας εκπαιδευτικών (τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις ή παραμονή 
στο ίδιο σχολείο) θα αναμορφωθεί ο πίνακας κενών – πλεονασμάτων. 
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Για να αξιοποιήσουμε το χρόνο και να μπορούν να ενημερώνονται οι συνάδελφοι, καλούμε: 

- Α. Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.  

- Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου και 
έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης. 

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου -για 
οργανική τοποθέτηση-, από  τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 
2017, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr)   (Για το 
Γραφείο 2). 

Για όσους  βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ  Έβρου και δεν καταστεί δυνατό να πάρουν 
οργανική θέση, και εφ’ όσον απομένουν κενά θα εκδοθεί νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ θα εκδοθεί 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τις ημερομηνίες υποβολής Δήλωση απόσπασης.  

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν θα συμπληρώνουν το ωράριό τους, μετά και το σύνολο των 
υπηρεσιακών μεταβολών, θα κληθούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΩΡΑΡΙΟΥ. 

Τα έντυπα δηλώσεων και οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις επισυνάπτονται.  

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί στη δήλωσή του να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές 
μονάδες για βελτίωση θέσης-τοποθέτησης. Σ’ αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία 
στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στο πίνακα οργανικών κενών, καθώς 
επίσης και σχολεία στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη 
διαδικασία των μεταθέσεων.  

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι για τις κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ένταξης δήλωση θα υποβάλλουν μόνο οι 
εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (άρθρο 21, παρ. 1 Ν. 3699/08 
και άρθρο 47, παρ. 5β Ν. 3848/10).  

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dideevr@sch.gr, 
mail@dide.evr.sch.gr)  
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά ομάδα σχολείων ανά κλάδο και ειδικότητα 

2. Πίνακας κενών – πλεονασμάτων 

3. Δήλωση (για τους υπεράριθμους) 

4. Δήλωση για τοποθέτηση οργανικά (από υπεραριθμία, από βελτίωση, στη διάθεση  ή 
μετάθεση) 

 

 Ο Διευθυντής 
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 
 

Αποστολακούδης Στέργιος 
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