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Αλυκές Ποταμού, 49100- Κέρκυρα 
Πληροφ.: Κ. Μπελέρχας 
Τηλ.: 26610-48877 (εσωτ. 3) 
Ηλ. Δ/νση: mail@dide.ker.sch.gr 

 
 
 
 
 

Θέμα: «Κενές οργανικές θέσεις - οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών» 

 

Τν ΠΥΣΓΔ Κέξθπξαο  ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 22/03/2023 (Πξάμε 7/2023) 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 ηεο ππ’ αξ. 12458/Δ2/02.02.2023 εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη αθνύ έιαβε ππόςε:  

α) ηνπο πίλαθεο νξγαληθώλ θελώλ-πιενλαζκάησλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ Γεληθήο Παηδείαο 

αξκνδηόηεηάο ηνπ, νη νπνίνη ζπληάρζεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, όπσο απηνί 

αλακνξθώζεθαλ ύζηεξα από ηηο κεηαζέζεηο, παξαηηήζεηο θαη κεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

έηνπο 2022. 

β) ηα ηζρύνληα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γ) ηηο ππ’ αξ. πξ. 85980/Γ2/03.07.2020 θαη Φ22/75401/Γ4/10-05-2018, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηε Φ22/110010/25.08.2020 Υ.Α. κε ζέκα «Αναθέζειρ μαθημάηων Γςμναζίος και Γενικού 

Λςκείος», όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει  θαη «Αναθέζειρ μαθημάηων Δπαγγελμαηικού 

Λςκείος» αληίζηνηρα 

διαπίζηωζε:  

i) κενές οργανικές θέζεις  ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ.   

Κέξθπξαο θαη  

ii) οργανικές σπεραριθμίες εκπαιδεσηικών ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο Παηδείαο ηεο 

Γ/λζεο Γ.Δ. Κέξθπξαο 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 

 

Κ α λ ε ί 

όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ-εηδηθόηεηαο κε νξγαληθή ζέζε ζηα ζρνιεία όπνπ 

δηαπηζηώλεηαη ππεξαξηζκία, λα ππνβάινπλ, από 23-03-2023 μέτρι και 27-03-2023, αίηεζε -

δήισζε ζε εηδηθό έληππν (επηζπλάπηεηαη) κέζσ e-mail (mail@dide.ker.sch.gr), ή κέζσ ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ, είηε απηνπξνζώπσο ζηα γξαθεία ηεο ΓΓΔ Κέθξπξαο, ζηελ νπνία 

λα δειώλνπλ ότι επιθυμούν  ή δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. Τπρόλ κε ππνβνιή 

αίηεζεο - δήισζεο ζα ζεσξεζεί κε επηζπκία. 

ΠΡΟ 
Σχολικές μονάδες γενικής 
παιδείας του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας 

 

 

 
Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κέρκυρας 

 

 
 
Κέρκυρα, 22/03/2023 
Αρ. πρωτ. 1315 

mailto:mail@dide.ker.sch.gr
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Δπηζεκαίλεηαη όηη νξγαληθή ππεξαξηζκία δηαπηζηώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ 

θαιύπηεη κε Α΄ αλάζεζε ηνπιάρηζηνλ 12 δηδαθηηθέο ώξεο ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. 

Ειδικά για ηον κλάδο ΠΕ04 ζην λ. 4186/17-9-13, άξζξν 36 παξάγξαθνο 18 αλαθέξεηαη: 

«Σηο άπθπο 14 ηος π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην παπάγπαθο 2 ηος 

άπθπος 12 ηος π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 13 ωρ εξήρ: «13. Για ηη 

διαπίζηωζη ςπεπαπιθμίαρ εκπαιδεςηικών και ηη πύθμιζή ηηρ ζύμθωνα με ηιρ ζσεηικέρ 

διαηάξειρ ηων πποηγούμενων παπαγπάθων ηος παπόνηορ οι εκπαιδεςηικοί ηος κλάδος 

ΠΔ4 (Φςζικών, Χημικών, Φςζιογνωζηών, Βιολόγων, Γεωλόγων) ανηιμεηωπίζονηαι 

ενιαία, ανεξαπηήηωρ ηηρ ειδικόηηηαρ ζηην οποία ανήκοςν.»» 

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ππεξαξηζκία ζηνλ θιάδν ΠΔ04, δηαπηζηώλεηαη κόλν αλ ην σξάξην 

ησλ νξγαληθά αλεθόλησλ ηνπ θιάδνπ (αλεμάξηεηα από ηηο επηκέξνπο εηδηθόηεηεο) ππεξβαίλεη 

αζξνηζηηθά ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ώξεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ θαη, 

αλ δελ ππάξρνπλ επηζπκνύληεο (βι. Παξαηεξήζεηο), θξίλνληαη σο ππεξάξηζκνη νη ηειεπηαίνη 

ηνπνζεηεζέληεο, έλαο ή πεξηζζόηεξνη ζε θάζε ζρνιείν, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.  

Αλ πρ ζε θάπνην ζρνιείν εκθαλίδεηαη πιεόλαζκα ΠΔ04 ζε κηα εηδηθόηεηα θαη αληίζηνηρν 

έιιεηκκα ζε άιιε, δελ ινγίδεηαη ηειηθά θαλέλα θελό νύηε ππεξαξηζκία.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ππεξαξηζκίαο, παξαθαινύκε ηνπο/ηηο 

Διεσθσνηές/Διεσθύνηριες ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γεληθήο παηδείαο, λα πξνβνύλ ζηηο εμήο 

ελέξγεηεο: 

1) Να ελεκεξώζνπλ ελππνγξάθσο όινπο ηνπο νξγαληθά αλήθνληεο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 

θιάδνπ/θιάδσλ όπνπ δηαπηζηώλεηαη ππεξαξηζκία, νη νπνίνη θαη ζα ππνβάινπλ ηελ 

παξαπάλσ δήισζε.  

2) Να δηαηππώζνπλ κε όπνηνλ ηξόπν επηζπκνύλ (απιό e-mail ή ηειεθσληθώο θιπ), 

νπνηαδήπνηε δηαθσλία/επηθύιαμε/παξαηήξεζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κε ηα νξγαληθά 

θελά θαη ππεξαξηζκίεο. Τν ίδην κπνξεί λα θάλεη θαη θάζε ελδηαθεξόκελνο εθπαηδεπηηθόο 

 

Παραηηρήζεις 

1) Γηα ην ραξαθηεξηζκό νλνκαζηηθά ππεξαξίζκσλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ   

ΠΓ 50/1996, όπνπ πξνβιέπεηαη όηη:  

«ι) Από όζοςρ εκπαιδεςηικούρ επιθυμούν να κπιθούν ωρ ςπεπάπιθμοι, σαπακηηπίζονηαι 

ςπεπάπιθμοι αςηοί πος ζςγκενηπώνοςν ηο μεγαλύηεπο απιθμό μονάδων μεηάθεζηρ, 

ζύμθωνα με ηο άπθπο 16 αςηού ηος Π.Γ.  

ιι) Από όζοςρ εκπαιδεςηικούρ δεν επιθυμούν να κπιθούν ωρ ςπεπάπιθμοι, σαπακηηπίζονηαι 

ωρ ςπεπάπιθμοι εκείνοι πος ηοποθεηήθηκαν οπγανικά ηελεςηαίοι ζηη ζσολική μονάδα. Οι 

εκπαιδεςηικοί πος μεηαηέθηκαν ή ηοποθεηήθηκαν ζηη ζσολική μονάδα ηο ίδιο ζσολικό έηορ, 

εκηόρ ηων εκπαιδεςηικών πος ηοποθεηήθηκαν ωρ ςπεπάπιθμοι, θεωπείηαι όηι 

ηοποθεηήθηκαν ηαςηόσπονα. Σε πεπίπηωζη ηαςηόσπονηρ ηοποθέηηζηρ ςπεπάπιθμοι 

σαπακηηπίζονηαι οι εκπαιδεςηικοί πος ζςγκενηπώνοςν ηο μικπόηεπο απιθμό μονάδων 

μεηάθεζηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 16 αςηού ηος Π.Γ.» 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Δθόζνλ δηαπηζησζνύλ ζε έλα ζρνιείν πρ 2 ππεξαξηζκίεο ΠΔ02, ηόηε: 

i) Αλ θαλέλαο δελ επηζπκεί λα θξηζεί ππεξάξηζκνο, θξίλνληαη νη 2 ηειεπηαίνη 

ηνπνζεηεζέληεο. 

https://solon.it.minedu.gov.gr/Content/Files/fek193.pdf
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ii) Αλ επηζπκνύλ 2 λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη, θξίλνληαη θαη νη 2, αζρέησο ζεηξάο, 

κνξίσλ θαη ρξόλνπ ηνπνζέηεζεο. 

iii)  Αλ επηζπκνύλ πεξηζζόηεξνη από 2 λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη, θξίλνληαη, από 

απηνύο, νη 2 κε ηα πεξηζζόηεξα κόξηα κεηάζεζεο, αζρέησο ζεηξάο, θαη ρξόλνπ 

ηνπνζέηεζεο. 

iv)  Αλ επηζπκεί 1 λα θξηζεί ππεξάξηζκνο, θξίλεηαη απηόο θαη ν ηειεπηαίνο 

ηνπνζεηεζείο, ή ν πξνηειεπηαίνο, αλ ζπκβαίλεη ν κνλαδηθόο επηζπκώλ λα είλαη 

θαη ν ηειεπηαίνο. 

 

2) Αν κάποιος, ζηον κλάδο και ζηο ζτολείο ηοσ οποίοσ δεν έτει διαπιζηωθεί 

σπεραριθμία, θεωρεί όηι σθίζηαηαι σπεραριθμία και επιθσμεί να κριθεί σπεράριθμος, 

μπορεί να σποβάλει δήλωζη, ώζηε να γίνει από ηο ΠΥΔΕ επανεκηίμηζη ηης περίπηωζης. 

 

γ) Όζνη θξηζνύλ ππεξάξηζκνη ζα κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζε πξνζεζκία πνπ ζα αλαθνηλσζεί 

πξνζερώο, νξγαληθά θελά ηεο ίδηαο ή όκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ, όπσο απηέο θαίλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν πίλαθα. Ο ραξαθηεξηζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ σο ππεξάξηζκνπ, αλ δελ ηνπνζεηεζεί 

ζε λέα νξγαληθή ζέζε, ζε καμία περίπηωζη δεν ζσνεπάγεηαι απώλεια ηης σθιζηάμενης 

οργανικής ηοσ θέζης 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 (αθνύ ιεθζνύλ ηόηε ππόςε 

απνζπάζεηο, ζεηείεο ζηειερώλ, άδεηεο θιπ, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηνπ σξαξίνπ κε Β΄ 

ή θαη Γ΄ αλάζεζε), θαη ζα κεηαθηλεζνύλ ππνρξεσηηθά ζε ιεηηνπξγηθό θελό ζε άιιε ζρνιηθή 

κνλάδα, πιήξσο ή κε κεξηθή δηάζεζε γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, γηα ην επόκελν δηδαθηηθό έηνο.   

δ) Γηα ηηο επόκελεο θάζεηο ηνπνζεηήζεσλ (από κεηάζεζε θαη γηα βειηίσζε ή νξηζηηθή 

ηνπνζέηεζε) ζα αλαξηεζνύλ πξνζερώο νδεγίεο θαη ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κέρκυρας 
 
 
 

Χαρίλαος Αλαμάνος 
 


