
 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,    11 – 05 – 2022 

 Αρ.Πρωτ:   3918/Φ.11.4 

  

  

Τμήμα Γ’ Προσωπικού   

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 20    ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Δ.Δ.Ε. Καβάλας 

Τ.Κ.-Πόλη : 65110 – Καβάλα  

Email : mail@dide.kav.sch.gr   

Ιστοσελίδα : http://dide.kav.sch.gr   

Πληροφορίες : Μαρία Λαλιώτου   

Τηλέφωνο : 2513 503 527   

    

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. 

 Πρόσκληση  για δήλωση τοποθέτησης». 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας του συνημμένου πίνακα που χαρακτηρίστηκαν 

υπεράριθμοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 08/11-05-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καβάλας, εφόσον υπάρχουν 

οργανικά κενά στην ειδικότητά τους (στην ομάδα ή και σε όμορη ομάδα σχολείων), εάν το επιθυμούν, να 

υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης  υπεράριθμου Γενικής Παιδείας, με αποστολή στο:  mail@dide.kav.sch.gr,  

από   Τετάρτη  11-05-2022  έως    Κυριακή    15-05-2022   και ώρα 12:00 το βράδυ, όπως προβλέπεται 

στο υπ’ αριθμό 3140 /Φ.11.4/12-04-2022 χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι: 

1. Όσοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θελήσουν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης και δεν είχαν 

υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης (Νοέμβριος 2021), να επισυνάψουν στην αίτησή τους και τα 

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

συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμό 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο 

μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (το τελευταίο δεν αφορά αυτούς που ήδη υπέβαλαν δικαιολογητικά με τη δήλωση 

επιθυμίας χαρακτηρισμού υπεράριθμου). 

 

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 περ β) του ΠΔ 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 

παρ 1 του ΠΔ 100/97 «Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις 

σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι  τοποθετούνται 

κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης 

και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, και, όπου αυτό δεν 

είναι δυνατόν, σε κενές οργανικές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης.»  

 

         3.  Τόσο οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 

(ειδικές κατηγορίες μετάθεσης), όσο και οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί κατά το ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α΄), 

όπως και οι εκπαιδευτικοί που  λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67% εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους 

(παρ. 2 του άρθρου 39 του  ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α), προτάσσονται κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων 

εντός των σχολείων της ίδιας ομάδας σχολείων ή όμορης μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης, συγκρινόμενοι 

μόνο μεταξύ τους, ενώ εξαιρέθηκαν από την κρίση της υπεραριθμίας (εκτός και αν δήλωσαν την επιθυμία 

τους να κριθούν υπεράριθμοι). 
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       4.  Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων), 

αντιμετωπίζονται ενιαία και κατά την τοποθέτησή τους, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.  

(Υπ’ αριθμό 134890/02-09-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.).  

 

       5.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 99258/Ε2/10-08-2021 οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ.   (ΑΔΑ: 9Ν9Δ46ΜΤΛΗ-7ΦΓ), 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό με οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ. που έχει καταργηθεί τοποθετούνται κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους  στην περιοχή μετάθεσης 

της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ.. 

 

       Τέλος επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται οργανικά υπεράριθμος δεν υποχρεούται να 

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

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η μετακίνησή του σε άλλες σχολικές μονάδες όπου θα υφίστανται 

λειτουργικά κενά, προκειμένου να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο. 

 

      Καλούμε τους Διευθυντές των Σχολείων να ενημερώσουν «επί αποδείξει» τους υπεράριθμους 

εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας των σχολείων τους, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα. 

 

 Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://dide.kav.sch.gr),  

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση, και στη συνέχεια να  συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν με email  τη «Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας», η οποία επισυνάπτεται. 

 

 
Συνημμένα: 

1. Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας.  

2. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας A΄ Καβάλας. 

3. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας Β΄ Καβάλας. 

4. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας. 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ   
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