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ΘΔΜΑ: «Γηαπίζησζε ππεξαξηζκηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γ.Γ.Δ. Καβάιαο» 

 
 

Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5
εο

 Ινπλίνπ 2019 (πξάμε 10), ην ΠΤΓΔ Καβάιαο ζπλέηαμε πίλαθα νξγαληθώλ 

θελώ θαη ππεξαξηζκηώλ, αλά ζρνιηθή κνλάδα, θιάδν θαη εηδηθόηεηα, κε  βάζε ηελ α΄ αλάζεζε καζεκάησλ, 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο απνζηέιιεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Δ. 

Καβάιαο, ζε ρσξηζηά θύιια γηα ηελ α΄θαη β’ πεξηνρή κεηαζέζεσλ.  

Σα νξγαληθά θελά θαη νη ππεξαξηζκίεο ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην καζεηηθό δπλακηθό, ηα ιεηηνπξγνύληα ηκήκαηα θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. 

Πξηλ από ηηο ηνπνζεηήζεηο όζσλ κεηαηέζεθαλ ζην Π.Τ..Γ.Δ. Καβάιαο ή δήηεζαλ βειηίσζε ζέζεο 

εληόο ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. Καβάιαο ή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. Καβάιαο, ζα πξνεγεζεί ε ξύζκηζε 

ησλ ππεξαξηζκηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 50/96 (ΦΔΚ 45 η.Α΄/08-03-1996), όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 100/97 (ΦΔΚ 94 η.Α΄/22-05-1997). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηνλ θιάδν θαη ηελ εηδηθόηεηα ησλ νπνίσλ 

έρεη δηαπηζησζεί ππεξαξηζκία, θαινύληαη λα ππνβάινπλ δήισζε αλ επηζπκνύλ ή όρη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο 

ππεξάξηζκνη, όπσο πξνβιέπεη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη αλαθνηλσζεί, από 05-06-2019 ημέπα 

Σετάπτη έωρ και 11-06-2019 ημέπα Σπίτη και ώπα 12:00, ζην Γξαθείν 545 ηεο Γ.Γ.Δ. Καβάιαο. 

 

Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3β ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 50/96: 

i. Από όζνπο εθπαηδεπηηθνύο επηζπκνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη θαη ππνβάιινπλ δήισζε, 

ππεξάξηζκνη ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν αξηζκό κνλάδσλ κεηάζεζεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Π.Γ. 50/96, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 100/97. 

 

Δπισήμανση: Όζνη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξίπησζεο i) δελ είραλ ππνβάιεη αίηεζε κεηάζεζεο ή βειηίσζεο 

ζέζεο (2019), λα επηζπλάςνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά – βεβαηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

κνξηνδόηεζε ιόγσ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ζπλππεξέηεζεο ή εληνπηόηεηαο, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ 

ππ’ αξηζκ.:190079/Δ2 /06-11-2017 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.. 

ii. Αλ δελ ππάξμνπλ δειώζεηο επηζπκίαο ραξαθηεξηζκνύ ππεξάξηζκσλ, ηόηε σο ππεξάξηζκνη 

ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά ηειεπηαίνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
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κεηαηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην ίδην ζρνιηθό έηνο, εθηόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ σο ππεξάξηζκνη, ζεσξείηαη όηη ηνπνζεηήζεθαλ ηαπηόρξνλα. ηελ πεξίπησζε απηή ηεο 

ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο (θαη κε ύπαξμεο ζεηηθήο δήισζεο) ππεξάξηζκνη ραξαθηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κηθξόηεξν αξηζκό κνλάδσλ κεηάζεζεο, νπόηε θαη ζα δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία 

δηθαηνινγεηηθά – βεβαηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ κνξηνδόηεζε ιόγσ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

ζπλππεξέηεζεο ή εληνπηόηεηαο (εθόζνλ δελ είραλ ππνβάιεη αίηεζε κεηάζεζεο ή βειηίσζεο ζέζεο). 

 

iii. Δηδηθά γηα ηε δηαπίζησζε θαη ξύζκηζε ησλ ππεξαξηζκηώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 (πποσοσή: όσι για την 

τοποθέτησή τοςρ) ηζρύεη ε παξάγξαθνο 18 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17-09-2013), 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Γηα ηε δηαπίζησζε ππεξαξηζκίαο θαη ηε ξύζκηζή ηεο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο» (ήηνη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Π.Γ. 50/96) «νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 (Φπζηθώλ, Υεκηθώλ, Φπζηνγλσζηώλ, Βηνιόγσλ, 

Γεσιόγσλ) αληηκεησπίδνληαη εληαία, αλεμαξηήησο ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.»  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ  ζε εηδηθή θαηεγνξία (πεξ. α θαη γ ηεο παξ.1 ηνπ  άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 

50/96) δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ππεξάξηζκνη, αλ δελ ην επηζπκνύλ (άξζξν 12 ηνπ ΠΓ 100/97). 

Οη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί δελ εμαηξνύληαη από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία (παξ. 4, άξζξν 30 ηνπ             

Ν. 3848/2010) θαη κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο ππεξάξηζκνη. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ, ην ΠΤΓΔ ζα πξνβεί ζηνλ νλνκαζηηθό 

ραξαθηεξηζκό ππεξαξίζκσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνύλ λα ππνβάινπλ δήισζε ηνπνζέηεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη νξγαληθά θελά. Η ηνπνζέηεζε ησλ ππεξάξηζκσλ ζα 

γίλεη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο ίδηαο νκάδαο ζρνιείσλ θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε ζρνιεία 

όκνξεο νκάδαο. Η νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ, ν πίλαθαο ησλ νξγαληθώλ 

θελώλ θαζώο θαη ε ζρεηηθή Αίηεζε-Γήισζε ηνπνζέηεζεο ππεξάξηζκνπ, ζα απνζηαινύλ κε λεόηεξν 

έγγξαθό καο ζηα ζρνιεία θαη ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο (http://dide.kav.sch.gr). 

Δπηζεκαίλνπκε όηη εθπαηδεπηηθόο πνπ ραξαθηεξίδεηαη νλνκαζηηθά ππεξάξηζκνο δελ ππνρξεώλεηαη λα 

αιιάμεη ηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε εθόζνλ δελ ην επηζπκεί. Οθείιεη λα γλσξίδεη όκσο όηη είλαη πηζαλή ε 

κεηαθίλεζή ηνπ ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, όπνπ ζα πθίζηαληαη ιεηηνπξγηθά θελά, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξώλεη ην ππνρξεσηηθό ηνπ σξάξην. 

 

 

 
ςνημμένα: 

1. Πίλαθαο νξγαληθώλ θελώλ θαη ππεξαξηζκηώλ 

2. Γήισζε επηζπκίαο ραξαθηεξηζκνύ ππεξάξηζκνπ 

 Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  
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