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Μετά τθ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, Παραςκευή 29 Μαΐου 2020,  και τον χαρακτθριςμό των 
ονομαςτικά υπεραρίκμων, ςασ ενθμερώνουμε 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 και το υπ’ 
αρικ. πρωτ.: 25894/Ε2/21.02.2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ, με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με το ν. 
4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’)», «υνεπώσ, εφεξισ, οι πολφτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που 
λόγω ποςοςτοφ αναπθρίασ τζκνου 67%, εξομοιώνονται με τουσ πολφτεκνουσ (παρ. 2 του άρκρου 
39 του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), προτάςςονται και κατά τθ διαδικαςία μετακζςεων και 
τοποκετιςεων εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ, ενώ εξαιροφνται από την κρίςη υπεραριθμίασ».   

ι) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται υπεράρικμοι αυτοί που 
ςυγκεντρώνουν 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 εκπαιδευτικών που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, κεωρείται 
ότι τοποκετικθκαν ταυτόχρονα. ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι 
εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρώνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 αυτοφ του 
Π.Δ.  

 

ΟΟΙ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΘΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ Ω ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ  

 Εάν ζχουν υποβάλλει ΘΕΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ και ζχουν ςυμπεριλάβει 
προτιμιςεισ ςχολείων ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ να κάνουν καμία άλλθ ενζργεια. 

 Να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ φςτερα από υπεραρικμία από τθν 
Παραςκευή 29 Μαΐου 2020 ζωσ και την Σρίτη 9 Ιουνίου 2020 (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). 

mailto:mail@dide.evr.sch.gr
http://dide.evr.sch.gr/
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ΘΜΕΙΩΘ:  
Όςοι κρικοφν ονομαςτικά υπεράρικμοι και παραλείπουν να υποβάλλουν ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ, τεκμαίρεται ότι επιθυμοφν να παραμείνουν ςτο ςχολείο τουσ ωσ οργανικά 
υπεράριθμοι. 

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

 

Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμοφν να τοποθετηθοφν ςε κενζσ οργανικζσ θζςεισ 
ςχολείων τησ 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.  

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 
εκπαιδευτικών 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).  

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.  

ΟΜΟΡΕ ΟΜΑΔΕ  
το αρχείο 2020 – ΜΑΪΟ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ κα εμφανίηεται θ ομάδα ςτθν οποία 
εντάςςεται κάκε ςχολικι μονάδα και οι όμορεσ ομάδεσ ςχολείων.  

ΕΠΙΘΜΑΙΝΟΤΜΕ ότι:  
Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιώςει 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, κακώσ 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 αποςπώνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

Ζνςταςη κατά τησ πράξησ του ΠΤΔΕ δεν προβλζπεται, πλην όμωσ μπορεί να υποβληθεί 
ΑΙΣΘΘ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτήματοσ, ήτοι ζωσ και την Πζμπτη 4 Ιουνίου 
2020. 
 
Οι δθλώςεισ κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με όςα περιγράφονται παραπάνω. 
 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Πίνακασ ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ανά ςχολείο και κλάδο και ειδικότθτα  

2. Πίνακεσ οργανικών κενών (Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ) 

3. Αίτθςθ – Διλωςθ μετά το χαρακτθριςμό ωσ υπεράρικμου 

 

 

 

 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 

 


