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ΠΡΟ
ρνιηθέο Μνλάδεο Γ.Γ.Δ. Κέξθπξαο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ε όινπο ηνπο εθπ/θνύο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Γ.Δ. Κέξθπξαο
(http://dide.ker.sch.gr/)

ΘΔΜΑ : «Γηαδηθαζία θξίζεο θαη άξζεο ππεξαξηζκηώλ»
Σν ΠΤΓΔ Κέξθπξαο κε ηελ αξηζκ. 18/07-06-2018 Πξάμε ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.50/96, (όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.100/97), ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
Ν.3848/2010 θαη ηελ ππ’ αξ. 27069/E2/15-02-2018 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη αθνύ
έιαβε ππόςε:
α) ηα ζηνηρεία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ αξκνδηόηεηάο ηνπ (αξηζκό καζεηώλ-ηκεκάησλ θαη
νξγαληθά αλεθόλησλ εθπαηδεπηηθώλ) θαη
β) ηα ηζρύνληα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
γ) ηηο αξ. πξ. 76099/Γ2/11-05-2018 θαη Φ22/75401/Γ4/10-05-2018 Τ.Α. κε ζέκα «Αλαζέζεηο
καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνύ Λπθείνπ» θαη «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Δπαγγεικαηηθνύ
Λπθείνπ» αληίζηνηρα,
δηαπίζηωζε:
i) ππεξαξηζκίεο εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ.
Κέξθπξαο θαη
ii) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. Κέξθπξαο
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ
Καιεί
όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ-εηδηθόηεηαο κε νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία όπνπ
δηαπηζηώλεηαη ππεξαξηζκία, λα ππνβάινπλ, εθόζνλ επηζπκνύλ λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη, από
Παξαζθεπή 08-06-2018 κέρξη θαη Γεπηέξα 18-06-2018 (κέρξη ηηο 2:00 κκ) αίηεζε ζε εηδηθό έληππν

(επηζπλάπηεηαη) κέζσ e-mail (mail@dide.ker.sch.gr), ΦΑΞ (2661038119) ή απηνπξνζώπσο ζηα
Γξαθεία ηεο ΓΓΔ Κέξθπξαο ζηελ νπνία λα δειώλνπλ:
1. Όηη επηζπκνύλ λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη θαη
2. Σηο πξνηηκήζεηο ηνπνζέηεζήο ηνπο (ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1) γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθέο
ζέζεηο ηεο ίδηαο ή όκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
Α. Αίηεζε ζα ππνβάινπλ κόλν όζνη επηζπκνύλ λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη. Γε ζα θξηζεί θαη δε ζα
ραξαθηεξηζηεί ππεξάξηζκνο θαλέλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ δε ζα ππνβάιεη αίηεζε, αθόκε θη αλ
έρεη δηαπηζησζεί ππεξαξηζκία ζην ζρνιείν θαη ζηνλ θιάδν ηνπ θαη δελ ππνβιεζεί από θαλέλαλ
αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ππεξάξηζκνη πεξηζζόηεξνη από ηνλ αξηζκό
ησλ δηαπηζησκέλσλ ππεξαξηζκηώλ, πξνηεξαηόηεηα γηα ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο έρνπλ όζνη
ζπγθεληξώλνπλ πεξηζζόηεξεο κνλάδεο κεηάζεζεο.
Β. ηηο εηδηθόηεηεο πνπ δελ έρεη δηαπηζησζεί νξγαληθό θελό ζηελ νηθεία ή ζε όκνξε νκάδα από ηνλ
πίλαθα 1, δε ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε θξίζεο ππεξαξηζκίαο, εθόζνλ ε άξζε ηεο δελ είλαη
δπλαηή. Αλ όκσο ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε βειηίσζεο αιιά επηζπκεί λα ζπγθξηζεί
κε όζνπο έρνπλ ππνβάιεη, γηα δηεθδίθεζε θελώλ ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Κέξθπξαο (θαη Παμώλ)
ύζηεξα από ηε ξύζκηζε ππεξαξηζκίαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε θξίζεο ππεξαξηζκίαο θαη, εθόζνλ
δελ ηνπνζεηεζεί ζε λέα νξγαληθή ζέζε, ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεηηθό πίλαθα.
Γ. Αλ θάπνηνο ηνπνζεηεζεί ζε λέα νξγαληθή ζέζε κε ηε δηαδηθαζία θξίζεο θαη άξζεο
ππεξαξηζκίαο, κπνξεί λα δειώζεη πξνηηκήζεηο θαη λα ηνπνζεηεζεί εθ λένπ ζε άιιν ζρνιείν κε ηε
δηαδηθαζία βειηηώζεσλ, εθόζνλ έρεη ππνβάιεη εκπξόζεζκε αίηεζε βειηίσζεο.
Γ. Ο ραξαθηεξηζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ σο ππεξάξηζκνπ, αλ δελ ηνπνζεηεζεί ζε λέα νξγαληθή
ζέζε, ζε θακία πεξίπηωζε δε ζεκαίλεη απώιεηα ηεο πθηζηάκελεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο θαη ζα
ηζρύεη κόλν γηα ην επόκελν δηδαθηηθό έηνο. Όζνη δειαδή θξηζνύλ θαη ραξαθηεξηζηνύλ ππεξάξηζκνη,
αλ δελ ηνπνζεηεζνύλ ζε λέα νξγαληθή ζέζε, ζα ζεσξεζνύλ θαη ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη κε ηελ
έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, εθόζνλ βέβαηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγηθή
ππεξαξηζκία ζην ζρνιείν ηνπο.
Δ. Οη νκάδεο ζρνιείσλ έρνπλ επαλαθαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε 4/2018 ηνπ ΠΤΓΔ
Κέξθπξαο, σο εμήο:
ΟΜΑΓΑ

2ε
3ε
4ε
5ε

ΥΟΛΔΙΑ
1ν, 2ν, 3ν, 4ν, 5ν,6ν, 7ν Γπκλάζην Κέξθπξαο/1ν, 2ν, 3ν, 4ν, 5ν
ΓΔΛ Κέξθπξαο/1ν, 2ν, Δζπεξηλό ΔΠΑΛ
Κέξθπξαο/Δζπεξηλό ΓΔΛ, Δζπεξηλό Γπκλάζην Κέξθπξαο
Γπκλάζην Λεπθίκκεο, ΓΔΛ Λεπθίκκεο
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Αξγπξάδσλ
Γπκλάζην Καζηειιάλσλ, ΓΔΛ Καζηειιάλσλ
Γπκλάζην θξηπεξνύ

6ε

Γπκλάζην Αγξνύ, ΓΔΛ Αγξνύ

1ε

ΟΜΟΡΔ ΟΜΑΓΔ
4ε, 10ε, 12ε, 13ε
3ε
2ε, 4ε
1ε, 3ε
6ε, 10ε, 11ε, 12ε, 13ε
5ε, 7ε, 8ε, 10ε, 11ε, 13ε,
14ε

7ε
8ε
9ε
10ε
11ε
12ε
13ε
14ε
15ε
16ε
17ε

Γπκλάζην Καξνπζάδσλ
Γπκλάζην Ακθηπαγηηώλ
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Καζζηόπεο
Γπκλάζην Φαηάθσλ
Γπκλάζην Ληαπάδσλ
Γπκλάζην Αγίνπ Ισάλλε
1ν ΔΠΑΛ Κάησ Κνξαθηάλαο
Γπκλάζην Θηλαιίνπ
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Κέξθπξαο
Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην-Λύθεην Κέξθπξαο
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Παμώλ

6ε, 8ε, 14ε
6ε, 7ε, 14ε
10ε, 14ε
1ε, 5ε, 6ε, 9ε, 13ε,
5ε, 6ε, 12ε
1ε, 5ε, 11ε
1ε, 5ε, 6ε, 10ε
6ε, 7ε, 8ε, 9ε

η. Γηα ηε δηαπίζησζε ππεξαξηζκίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε ξύζκηζή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ4 (Φπζηθώλ, Υεκηθώλ, Φπζηνγλσζηώλ, Βηνιόγσλ,
Γεσιόγσλ) αληηκεησπίδνληαη εληαία, αλεμαξηήησο ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ (παξ. 18
άξζξν 36 ηνπ λ.4186/2013). Γηα ην ιόγν απηό, ζηνπο αλαξηεκέλνπο πίλαθεο, νη ππεξαξηζκίεο δελ
δηαπηζηώλνληαη/ραξαθηεξίδνληαη θαηά εηδηθόηεηα, αιιά σο ΠΔ04. Αλ όκσο ππάξρεη νξγαληθά
ππεξάξηζκνο εθπ/θόο θι. ΠΔ04, ε ηνπνζέηεζή ηνπ γίλεηαη κόλν ζε νξγαληθό θελό ηεο εηδηθόηεηάο
ηνπ, εθόζνλ ππάξρεη θαη ην δειώλεη. ηε ζπλέρεηα θαη ζηνπο Οξηζηηθνύο Πίλαθεο νξγαληθώλ θελώλ,
κεηά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππεξαξίζκσλ, ηα θελά ζηνλ θιάδν ΠΔ04 ζα ραξαθηεξίδνληαη θαηά
εηδηθόηεηα (ΠΔ04.01, ΠΔ04.02 θιπ) θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηα ελαπνκείλαληα νξγαληθά θελά κε
βειηίσζε, νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ή ύζηεξα από κεηάζεζε, ζα γίλνπλ επίζεο θαηά εηδηθόηεηα.
Οη Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, ζηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ ππεξαξηζκίεο, νθείινπλ λα
ελεκεξώζνπλ άκεζα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηωλ αληίζηνηρωλ θιάδωλ κε νξγαληθή ζέζε ζηα
ρνιεία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη απηώλ πνπ δελ ππεξεηνύλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην
ηξέρνλ δηδαθηηθό έηνο.
Παξαθαινύκε λα ηεξεζεί απζηεξά ε αλσηέξσ πξνζεζκία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
εξγαζηώλ ηνπ ΠΤΓΔ.
ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
1. Πίνακαρ 1 (πεπιλαμβάνει όλα ηα οπγανικά κενά και ηιρ ςπεπαπιθμίερ, όπος αςηέρ διαπιζηώθηκαν
ανά κλάδο/ειδικόηηηα και καηά ζσολική μονάδα. Τα ζσολεία είναι ηαξινομημένα καηά ομάδερ. Τα
νούμεπα σωπίρ ππόζημο δηλώνοςν απιθμό ςπεπαπίθμων και εκείνα με απνηηικό ππόζημο απιθμό
κενών)
2. Αίηηζη/δήλωζη για κπίζη ςπεπαπιθμίαρ και πποηίμηζηρ οπγανικών κενών.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΠΤΓΔ
ΑΘΗΝΑΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ

