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ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας» 

 
 

Μετά τη συνεδρίαση της 27
ης

 Απριλίου 2018 (πράξη 5), το ΠΥΣΔΕ Καβάλας συνέταξε πίνακα 

οργανικών κενών, οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ και υπεραριθμιών, ανά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, 

με  βάση την α΄ ανάθεση μαθημάτων, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

Ο ανωτέρω πίνακας αποστέλλεται στις σχολικές μονάδες και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. 

Καβάλας, σε μορφή βιβλίου excel, το οποίο περιλαμβάνει τρία φύλλα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά την 

1
η
 ομάδα σχολείων, το δεύτερο αφορά την 2

η
 και 3

η
 ομάδα σχολείων (όμορες ομάδες) και το τρίτο αφορά 

την 4
η
 και 5

η
 ομάδα σχολείων.  

Τα οργανικά κενά και οι υπεραριθμίες υπολογίστηκαν για κάθε σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη 

τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό, τα λειτουργούντα τμήματα και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Πριν από τις τοποθετήσεις όσων μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καβάλας ή ζήτησαν βελτίωση θέσης 

εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καβάλας ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καβάλας, θα προηγηθεί η ρύθμιση 

των υπεραριθμιών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ.Α΄/08-03-1996), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄/22-05-1997). 

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες, στον κλάδο και την ειδικότητα των 

οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, καλούνται να υποβάλουν δήλωση αν επιθυμούν ή όχι να 

χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί,           

από 27-04-2018, ημέρα Παρασκευή, έως 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο 545 

της Δ.Δ.Ε. Καβάλας. 

 

Ο χαρακτηρισμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3β του 

άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96: 

i. Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι και υποβάλλουν δήλωση, 

υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97. 

 

Επισήμανση: Όσοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης i) δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης 

θέσης (2018), να επισυνάψουν στην αίτησή τους και τα δικαιολογητικά – βεβαιώσεις που απαιτούνται για την 

μοριοδότηση λόγω οικογενειακής κατάστασης, συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας, όπως αυτά ορίζονται στην 

υπ’ αριθμ.:190079/Ε2 /06-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 
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ii. Αν δεν υπάρξουν δηλώσεις επιθυμίας χαρακτηρισμού υπεράριθμων, τότε ως υπεράριθμοι 

χαρακτηρίζονται εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που 

μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που 

τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή της 

ταυτόχρονης τοποθέτησης (και μη ύπαρξης θετικής δήλωσης) υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί 

που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, οπότε και θα ζητηθούν από την υπηρεσία 

δικαιολογητικά – βεβαιώσεις που απαιτούνται για την μοριοδότηση λόγω οικογενειακής κατάστασης, 

συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας (εφόσον δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης). 

 

iii. Ειδικά για τη διαπίστωση και ρύθμιση των υπεραριθμιών του κλάδου ΠΕ04 (προσοχή: όχι για την 

τοποθέτησή τους) ισχύει η παράγραφος 18 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013), 

σύμφωνα με την οποία: «Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος» (ήτοι των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 

του Π.Δ. 50/96) «οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, 

Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»  

 

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν  σε ειδική κατηγορία (περ. α και γ της παρ.1 του  άρθρου 13 του ΠΔ 

50/96) δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι, αν δεν το επιθυμούν (άρθρο 12 του ΠΔ 100/97). 

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία (παρ. 4, άρθρο 30 του             

Ν. 3848/2010) και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι. 

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, το ΠΥΣΔΕ θα προβεί στον ονομαστικό 

χαρακτηρισμό υπεραρίθμων, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων θα 

γίνει σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε σχολεία 

όμορης ομάδας. Η ονομαστική κατάσταση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ο πίνακας των οργανικών 

κενών καθώς και η σχετική Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου, θα αποσταλούν με νεότερο 

έγγραφό μας στα σχολεία και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://dide.kav.sch.gr). 

Επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται ονομαστικά υπεράριθμος δεν υποχρεώνεται να 

αλλάξει την οργανική του θέση εφόσον δεν το επιθυμεί. Οφείλει να γνωρίζει όμως ότι είναι πιθανή η 

μετακίνησή του σε άλλες σχολικές μονάδες, όπου θα υφίστανται λειτουργικά κενά, προκειμένου να 

συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο. 

 

 

 
Συνημμένα: 

1. Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών 

2. Δήλωση επιθυμίας χαρακτηρισμού υπεράριθμου 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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