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Θέμα: «Οργανικά κενά/πλεονάσματα-ρύθμιση υπεραριθμίας» 
 
Το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας  με την αριθμ. χχ/9-5-2019  Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις 

του Π.Δ.50/96, (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ.100/97), του άρθρου 30 του 

Ν.3848/2010, την υπ’ αρ. 37423/Ε2/8.3.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και αφού 

έλαβε υπόψη:  

α) τους πίνακες οργανικών κενών-πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, 

που συντάχθηκαν σε εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, όπως αυτοί αναμορφώθηκαν ύστερα 

από τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών του έτους 2019. 

β) τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

γ) τις αρ. πρ. 76099/Δ2/11-05-2018 και Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Αναθέσεις 

μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού 

Λυκείου» αντίστοιχα,  

διαπίστωσε:  

i) υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας της Δ/νσης Δ.Ε.   

Κέρκυρας και  

ii)  κενές οργανικές θέσεις  σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας της Δ/νσης Δ.Ε. Κέρκυρας 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Κ α λ ε ί 

όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου-ειδικότητας με οργανική θέση στα σχολεία όπου 

διαπιστώνεται υπεραριθμία, να υποβάλουν, από Παρασκευή 10-5-2019 μέχρι και  Τρίτη  14-05-

2019 (μέχρι τις 2:00 μμ) αίτηση σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται) μέσω e-mail 

(mail@dide.ker.sch.gr),  ΦΑΞ (2661038119) ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας 

στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν  ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. 

Προκειμένου να διενεργηθεί η διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, παρακαλούμε τους 

Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων γενικής παιδείας, να προβούν στις εξής 

ενέργειες: 

1) Να ενημερώσουν ενυπογράφως όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου/κλάδων όπου 

διαπιστώνεται υπεραριθμία, οι οποίοι και θα υποβάλουν την παραπάνω δήλωση.  

2) Για τους κλάδους όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία, να στείλουν έγγραφο στη ΔΔΕ με τα 

ονόματα των ισάριθμων τελευταίων τοποθετηθέντων και το χρόνο τοποθέτησής τους στο 

σχολείο. Αν πχ εμφανίζονται 2 πλεονάσματα στον κλάδο ΠΕ06, θα αναγραφούν τα 
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ονόματα των 2 τελευταίων τοποθετηθέντων του κλάδου. Στο ίδιο έγγραφο θα επισημανθεί 

οποιαδήποτε διαφωνία/επιφύλαξη/παρατήρηση για τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα. Το 

έγγραφο θα αποσταλεί στη ΔΔΕ Κέρκυρας μέχρι και την Τετάρτη  15-05-2019 (με τον 

προσφορότερο τρόπο, e-mail, ΦΑΧ κλπ, ώστε να είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ αυτή την 

ημερομηνία για επεξεργασία των στοιχείων). 

 

Παρατηρήσεις 

α) Για το χαρακτηρισμό ονομαστικά υπεραρίθμων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 

50/1996, όπου προβλέπεται ότι:  

«ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.  

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι 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. Σε 

περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι 

εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.  

 

β) Αν κάποιος στον κλάδο του οποίου δεν έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, θεωρεί ότι 

υφίσταται υπεραριθμία και επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, μπορεί να υποβάλει δήλωση για 

να γίνει από το ΠΥΣΔΕ επανεκτίμηση της περίπτωσης. 

γ) Όσοι κριθούν υπεράριθμοι θα μπορούν να δηλώσουν σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί λίαν 

προσεχώς, οργανικά κενά της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, όπως αυτές φαίνονται στο 

συνημμένο πίνακα. Ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου, αν δεν τοποθετηθεί σε 

νέα οργανική θέση, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει απώλεια της υφιστάμενης οργανικής 

του θέσης και  θα ισχύει μόνο για το επόμενο διδακτικό έτος. Όσοι δηλαδή κριθούν και 

χαρακτηριστούν υπεράριθμοι, αν δεν τοποθετηθούν σε νέα οργανική θέση, θα θεωρηθούν και 

λειτουργικά υπεράριθμοι με την έναρξη του διδακτικού έτους, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να 

υφίσταται και λειτουργική υπεραριθμία στο σχολείο τους, και θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε 

λειτουργικό κενό σε άλλη σχολική μονάδα, για το επόμενο διδακτικό έτος.   

δ) Θα ακολουθήσει νεώτερη επίσημη ενημέρωση για τη συνέχεια των διαδικασιών που 

αφορούν τους υπεράριθμους  καθώς και τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις και τοποθετήσεις 

μετατεθέντων (λίστες μοριοδότησης, πίνακες-δηλώσεις κενών, προθεσμίες κλπ).  

 

 

 

 


