
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

& ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  

 
Αλεξανδροφπολθ, 20 Μαΐου 2019 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 

  

Σαχ. Διεφθυνςη:   Διμθτρασ 19 ΠΡΟ: Σουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιοχισ 
ευκφνθσ μασ Πόλη:   681 31  Αλεξανδροφπολθ  

Γραφείο: Διευκυντι  
Πληροφορίεσ: Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ   

Σηλζφωνο: 25513-55370-71   

Fax: 25510-88987  
 Email: mail@dide.evr.sch.gr  

Ιςτοςελίδα: http://dide.evr.sch.gr 

ΘΕΜΑ:  «Ρφκμιςθ υπεραρικμίασ εκπαιδευτικϊν – Χρονοδιάγραμμα Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν» 

 

Μετά τθ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, Σετάρτθ 20 Μαΐου 2019,  και τον χαρακτθριςμό των 
ονομαςτικά υπεραρίκμων, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 

Η κρίςθ των ονομαςτικά υπεράρικμων ζγινε ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 
του άρκρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 12 του ΠΔ 100/1997.  

ι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται υπεράρικμοι αυτοί που 
ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 αυτοφ του Π.Δ. 

ιι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ δεν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται ωσ υπεράρικμοι εκείνοι 
που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ ςχολικι μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν 
ςτθ ςχολικι μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, εκτόσ των εκπαιδευτικϊν που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, κεωρείται 
ότι τοποκετικθκαν ταυτόχρονα. ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι 
εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρϊνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 αυτοφ του 
Π.Δ.  

ΟΟΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ Ω ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ  

Οι χαρακτθριςκζντεσ ωσ οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν 
ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν 
ωσ υπεράρικμοι, τοποθετοφνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ 
τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ 
οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ.  

Αν δεν υπάρχουν κενζσ κζςεισ ςτθν ίδια ομάδα ι εάν οι όποιεσ κζςεισ υπιρχαν ζχουν 
καταλθφκεί από άλλουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ με περιςςότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ, οι 
εναπομείναντεσ υπεράρικμοι τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ 
ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ, μετά τθν τοποκζτθςθ των υπεράρικμων 
εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ομάδασ ςχολείων.  

Γίνεται ςαφζσ ότι οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποκετοφνται ςε ςχολείο όμορθσ ομάδασ αν 
υπάρχει κενό ςε ςχολεία τθσ ίδιασ ομάδασ με το ςχολείο όπου υπθρετοφςαν (άρκρο 12 παρ. 1 
του Π.Δ. 100/97).  

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


ΟΜΟΡΕ ΟΜΑΔΕ  
το αρχείο 20.05.2019 ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕ φαίνεται θ ομάδα ςτθν οποία εντάςςεται κάκε 
ςχολικι μονάδα και οι όμορεσ ομάδεσ ςχολείων.  

φμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96  όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/1997 
και ιςχφει.  

β) Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ όπου 
ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι 
μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλώςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ οργανικζσ 
κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων του 
ίδιου γραφείου ι τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ όπου δεν λειτουργεί γραφείο.  

γ) Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν ι δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των 
προθγοφμενων περιπτώςεων (α) και (β) τθσ παραγράφου αυτισ τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 
περιοχισ μετάκεςθσ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15 αυτοφ του Π.Δ. ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ.  

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώςεων τθσ παραγράφου αυτισ μποροφν εφόςον το επικυμοφν να 
μετατεκοφν κατά προτεραιότθτα το ίδιο ι τα επόμενα ςχολικά ζτθ ςτο ςχολείο που κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, αν ςε 
αυτό δθμιουργθκοφν κενζσ κζςεισ.  

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουκοφν να είναι υπεράρικμοι μετά τισ παραπάνω ρυκμίςεισ παραμζνουν ςτο ςχολείο 
όπου κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι ι ςτθ Διεφκυνςθ αν το ςχολείο ζχει καταργθκεί και διατίκενται ι αποςπώνται ςε 
άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ για ςυμπλιρωςθ του ωραρίου τουσ.  

 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΟΤΜΕ ότι:  
Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό τουσ ωσ 
υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ με τισ ανωτζρω 
διαδικαςίεσ και επομζνωσ δεν απαιτείται υπθρζτθςθ τθσ οποιαςδιποτε νζασ οργανικισ τουσ 
κζςθσ, κακϊσ θ μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ οφείλεται ςτισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ. Σο αυτό ιςχφει και για τουσ αναφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου 3 δ που διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670 τϋΒ./2016) Τ.Α. «Ανακζςεισ μακθμάτων 
Γυμναςίου και Γενικοφ Λυκείου».  

 

Α. Με τα μακιματα πρϊτθσ (Αϋ) ανάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί καλφπτουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο, ενϊ με τα μακιματα δεφτερθσ (Βϋ) ανάκεςθσ ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ 
ωράριο ι καλφπτουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Όταν ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει μακιματα 
δεφτερθσ ανάκεςθσ, είτε από τθ βαςικι του ειδικότθτα είτε από τθ δεφτερθ ειδικότθτα που του 
ζχει αποδοκεί, οι ϊρεσ των μακθμάτων δεφτερθσ ανάκεςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το όριο 
των ζντεκα (11) διδακτικϊν ωρϊν.  

 

Β. τθν κάλυψθ των ωρϊν των μακθμάτων α' ανάκεςθσ, μεταξφ εκπαιδευτικϊν του ίδιου κλάδου 
ι ειδικότθτασ, προθγείται ο παλαιότεροσ οργανικά τοποκετθκείσ ςτθ ςχολικι μονάδα. Σο ίδιο 
ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν κλάδων ι ειδικοτιτων με οργανικι 
τοποκζτθςθ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα, οι οποίοι ζχουν ϊρεσ μακθμάτων ςε κοινι α' ανάκεςθ.  

Δϊδεκα (12) ϊρεσ μακιματοσ (κατ’ ελάχιςτον) ςυνιςτοφν οργανικό κενό το οποίο δίνεται ςε 
εκπαιδευτικό που καλφπτει τισ ϊρεσ αυτζσ με Αϋ ανάκεςθ, ανεξαρτιτωσ αν υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί που κα μποροφςαν να ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ αναλαμβάνοντασ το 
μάκθμα ωσ Βϋ ανάκεςθ ι ζχοντασ δεφτερθ ειδικότθτα.  

 



Όςοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν ονομαςτικά υπεράριθμοι, ζχουν τισ εξήσ επιλογζσ: 

 Εάν ζχουν υποβάλλει ΘΕΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ και ζχουν ςυμπεριλάβει προτιμιςεισ 
ςχολείων ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ να κάνουν καμία άλλθ ενζργεια. (Εφόςον επικυμοφν να διατθριςουν 
τισ ίδιεσ επιλογζσ τουσ). 

 Να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ φςτερα από υπεραρικμία από τθν Σρίτη 21 
Μαΐου 2019 ζωσ και την Πζμπτη 30 Μαΐου 2019 (το ζντυπο τθσ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ μετά από 
υπεραρικμία επιςυνάπτεται και κα αποςτζλλεται με ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ, 
dideevr@sch.gr, mail@dide.evr.sch.gr, για το Γραφείο 2). 

 

ΗΜΕΙΩΗ:  
Όςοι κρίκθκαν ονομαςτικά υπεράρικμοι και παραλείπουν να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ, τεκμαίρεται ότι επιθυμοφν να παραμείνουν ςτο ςχολείο τουσ ωσ οργανικά 
υπεράρικμοι. 

Ωσ εκ τοφτου γίνεται φανερό ότι η υπεραριθμία ΔΕΝ ΡΤΘΜΙΖΕΣΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ από την 
υπηρεςία, αλλά μετά τη ςφμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου.  

Μετά τθ ρφκμιςθ τθσ υπεραρικμίασ εκπαιδευτικϊν (τοποκζτθςθ ςε οργανικζσ κζςεισ ι παραμονι 
ςτο ίδιο ςχολείο) κα αναμορφωκεί ο πίνακασ κενϊν – πλεοναςμάτων. 

Για να αξιοποιιςουμε το χρόνο και να μποροφν να ενθμερϊνονται οι ςυνάδελφοι, καλοφμε: 

- Α. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ (ανεξάρτθτα 
εάν ζχουν κρικεί ωσ οργανικά υπεράρικμοι, εφόςον δεν κατζλαβαν οργανικι κζςθ, 
μποροφν εάν το επικυμοφν να κρικοφν με τα δεδομζνα αυτισ τθσ κατθγορίασ).  

- Β. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του Π.Τ..Δ.Ε. Ζβρου και ζχουν 
υποβάλει αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ. 

- Γ. Σουσ εκπαιδευτικοφσ που ζλαβαν μετάκεςθ για το ζτοσ 2019 ςτο ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ. 

- Δ. Νεοδιόριςτοι (με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ). 

Να υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Ζβρου, για 
οργανικι τοποκζτθςθ, από τθν  Σρίτη 21 Μαΐου 2019 ζωσ και την Πζμπτη 30 Μαΐου 
2019, μζςω τθσ εφαρμογισ ΜΗΣΡΩΟ & ΑΙΣΗΕΙ ΜΕΣΑΘΕΗ (https://teachers.minedu.gov.gr/) 

και ςτθν καρτζλα ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ. (Εάν προκφψει πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι κα εκδοκεί 
νζα ανακοίνωςθ από τθ ΔΙΔΕ Ζβρου και οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν με το ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ). 

Για όςουσ  βρίςκονται ςτθ ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ  Ζβρου και δεν καταςτεί δυνατό να πάρουν 
οργανικι κζςθ, και εφ’ όςον απομζνουν κενά κα εκδοκεί νζα ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 

Όζνη ελδηαθέξνληαη λα απνζπαζηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο ηνπ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ κα 
εκδοκεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  γηα ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο Γήιωζε απόζπαζεο.  

Όζνη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα ζπκπιεξώλνπλ ην ωξάξηό ηνπο, κεηά θαη ην ζύλνιν ηωλ 
ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ζα θιεζνύλ λα ππνβάιινπλ ΑΙΣΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
ΩΡΑΡΙΟΤ, κεηά από αλαθνίλωζε ηεο ΓΙΓΔ Έβξνπ. 

Κάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί ζηε δήιωζή ηνπ λα δειώζεη κέρξη θαη είθνζη (20) ζρνιηθέο 
κνλάδεο γηα βειηίωζε ζέζεο-ηνπνζέηεζεο. ’ απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζρνιεία 
ζηα νπνία ππάξρεη νξγαληθό θελό, όπωο θαίλεηαη ζην πίλαθα νξγαληθώλ θελώλ, θαζώο 
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επίζεο θαη ζρνιεία ζηα νπνία πιθανόν θα δημιουργηθούν νξγαληθά θελά θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηωλ κεηαζέζεωλ.  

αο γλωξίδνπκε, ηέινο, όηη γηα ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ρνιηθώλ Μνλάδωλ Δηδηθήο 
Αγωγήο Δθπαίδεπζεο θαη Σκεκάηωλ Έληαμεο δήιωζε ζα ππνβάιινπλ κόλν νη 
εθπαηδεπηηθνί πνπ πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο (άξζξν 21, παξ. 1 Ν. 3699/08 
θαη άξζξν 47, παξ. 5β Ν. 3848/10).  

Οι δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με όςα περιγράφονται παραπάνω. 
 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Πίνακασ ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ανά ςχολείο και κλάδο και ειδικότθτα  

2. Πίνακεσ οργανικϊν κενϊν (Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ) 

3. Αίτθςθ – Διλωςθ μετά το χαρακτθριςμό ωσ υπεράρικμου 

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 

 


