
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 

----- 
 

 
 
Αλεξανδρούπολη,  30-07-2020 
Αρ. Πρωτ. ΠΥΣΠΕ  Έβρου: 56 
 

Ταχ. Δ/νση : Δήμητρας  19 
Ταχ. Κώδικας : 681 31 Αλεξανδρούπολη 
Πληροφορίες : Γκαβάκη Λαμπριάνα 
Τηλέφωνο : 2551355344 
Fax : 2551355316 
E-mail : mail@dipe.evr.sch.gr 
URL : http://dipe.evr.sch.gr  

 

 
ΠΡΟΣ 
Τους Εκπαιδευτικούς που ανήκουν 
οργανικά στις σχολικές μονάδες του 
επισυναπτόμενου πίνακα  

 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών». 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά 

στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πίνακα (αρχείο pdf), στις οποίες διαπιστώθηκαν 

λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά 

υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30΄. Σε περίπτωση 

που εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση, θωρείται ότι δεν επιθυμεί να χαρακτηριστεί 

υπεράριθμος. Δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δήλωση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων 

που είναι σε αναστολή λειτουργίας. 

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail@dipe.evr.sch.gr  ή με τηλεομοιοτυπία 

(2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να 

επιβεβαιώσετε τη λήψη τους. 

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες 

διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής 

υπεραριθμίας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ  
 

 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  

Έχοντας υπόψη το Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 100/1997, 
την με αριθμ.122329/Δ1/4-9-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., την με αριθμ.150192/Δ1/15-10-2013 
εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την με αριθμ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., το ΠΥΣΠΕ 
Έβρου διευκρινίζει ότι η διαδικασία των  τοποθετήσεων των λειτουργικών υπεραρίθμων θα γίνει ως 
εξής: 

α) Οι χαρακτηρισμένοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν 
σε κενές λειτουργικές 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 θέσεις σχολείων 
της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας 
περιοχής μετάθεσης.  

β) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν σε κενές 
λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης λόγω έλλειψης/εξάντλησης των 
λειτουργικών κενών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου α, συγκρίνονται κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα με όλους τους λειτουργικά υπεράριθμους  εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό 
να τοποθετηθούν  σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης με αυτήν 
ομάδας (με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης), για να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα 
λειτουργικά κενά στο σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου. 

γ) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δ ε ν  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  να τοποθετηθούν κατά 
προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης (ενώ υπάρχουν 
κενές λειτουργικές θέσεις στην ίδια ή στην όμορη ομάδα), όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο 
χαρακτηρίστηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, θα αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά σχολικών 
μονάδων συγκρινόμενοι με το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διαδικασία των 
αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Έβρου (μοριοδότηση αποσπάσεων). 

 
δ) Λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός, που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία σε μία σχολική μονάδα, αλλά επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο της οργανικής του 
θέσης σε περίπτωση που δημιουργηθεί σ’ αυτό λειτουργικό κενό κατά τη διαδικασία των 
αποσπάσεων, οφείλει να ενημερώσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με ταυτόχρονη αίτηση με τη δήλωση 
τοποθέτησής του. 

 
ε) Λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός, που δεν επιλέγει όλες τις κενές λειτουργικές θέσεις 

των σχολείων της ίδιας/όμορης ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκε ως υπεράριθμος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων α και β, αλλά επιλέγει ορισμένες μόνο από αυτές, σε 
περίπτωση που δεν τοποθετηθεί σε κάποιες από αυτές τις κενές θέσεις παραπέμπεται στη διαδικασία 
των αποσπάσεων. 
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