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           ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 

        Στη σημερινή  συνεδρίαση(2-5-2018) του ΠΥΣΠΕ κρίθηκαν  οργανικά 
υπεράριθμοι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 
  2/Θ   ΔΗΜ. ΣΧ.  ΔΟΞΑΣ :ΔΑΡΟΓΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 
                                             ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
2/Θ Μ/ΚΟ ΣΧ. ΠΟΛΙΑΣ: ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
                                            ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
2/Θ Μ/ΚΟ ΣΧ. ΔΙΔ/ΧΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
                                            ΤΣΑΤΣΑΛΗ  ΙΣΙΔΩΡΑ 
Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης όπου θα αναφέρεται 
και η προθεσμία μέσα στην οποία θα κληθούν για τη δήλωση 
τοποθέτησης. 
Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το 
άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το 
άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997 
Επισημαίνω τα παρακάτω : 
α)Οι υπεράριθμοι 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. 
β)Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις 
υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς 
με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντες υπεράριθμοι 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης 
ομάδαςσχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 
γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε 
σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με τις προηγούμενες α 
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και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14 παρ. 5, περ. α και β του Π.Δ. 
50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής 
μετάθεσηςκατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου 
Π.Δ/τος συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν 
μετάθεση ή τοποθέτηση. 
δ) Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά 
υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στα σχολεία της 
ίδιας ή όμορης ομάδας, σύμφωνα με το άρθρ. 14  παρ. 5 του Π.Δ. 50/96 
«τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής 
μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του 
Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση 
ή τοποθέτηση». 
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της 
προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις 
υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής μετάθεσης. 
ε) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις 
παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως 
υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται 
ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του 
ωραρίου τους. 
Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί 
α) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα 
το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως 
υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις και 
β) όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το 
χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και 
μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως 
δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, 
καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 
Για τα οργανικά κενά δείτε εδώ:Οργανικά κενά Σχ.Μονάδων Δ/νσης Π.Ε. 
Έβρου 
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