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ΚΟΙΝ.:  

 

 

 

 

1. Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίασ 

2. Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ 

 

 

Σμιμα Διοικθτικϊν Θεμάτων τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίασ 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Χαρακτθριςμόσ υπεραρίκμων εκπαιδευτικών  –  Λφςθ Τπεραρικμιών» 

 

ασ διαβιβάηουμε τουσ Πίνακεσ Οργανικών Κενών και Πλεοναςμάτων που 

καταρτίςκθκαν με τθν αρικμ. 15/22-05-2017  πράξθ του Π.Τ..Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ, οι οποίοι 

περιζχουν αρικμθτικά τα οργανικά κενά και πλεονάςματα (υπεραρικμίεσ) ανά ςχολικι 

μονάδα, κλάδο και ειδικότθτα με βάςθ τθν αϋ ανάκεςθ μακθμάτων: 

Σα οργανικά κενά ζχουν αλγεβρικό πρόςθμο ( - ). 

Οι υπεραρικμίεσ ζχουν αλγεβρικό πρόςθμο ( + ).  

τα οργανικά κενά με εκκζτθ τθν ζνδειξθ ( * ) το κενό είναι χωρίσ πλιρεσ ωράριο 

(από 12-17 ώρεσ για τθν κατθγορία ΠΕ, από 13-19 ώρεσ για τθν κατθγορία ΣΕ). 

  

Για τθν αποτφπωςθ των οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων λιφκθκε υπόψθ θ 

με αρικμ. 61052/Ε2/07-04-2017 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: «Προςδιοριςμόσ κενϊν 

κζςεων και πλεοναςμάτων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για 

το ςχολικό ζτοσ 2017-2018» ςτθν οποία αναφζρεται ότι: «…………….Ο αριθμόσ όλων των 

εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με το ωράριό τουσ, χωρίσ να ληφθεί υπόψη μείωςη ωραρίου (π.χ. 

λόγω ανατροφήσ τζκνων ή λόγω άςκηςησ καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που 

ανήκουν οργανικά.  
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                 Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά ςτη ςχολική αυτή μονάδα και 

υπηρετοφν ςε αυτή ωσ διευθυντζσ δεν θα ςυνυπολογιςθοφν.  

Δε θα υπολογιςτοφν επίςησ οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά ςε Μουςικά, 

Καλλιτεχνικά και Διαπολιτιςμικά ςχολεία και όςοι ζχουν τοποθετηθεί ςε Πειραματικά 

ςχολεία. 

Στουσ οργανικά ανήκοντεσ εκπαιδευτικοφσ δεν θα υπολογιςτοφν οι εκπαιδευτικοί 

που θα αποχωρήςουν αυτοδίκαια από την υπηρεςία μζχρι 31 Αυγοφςτου 2017 (άρθρο 4 

Π.Δ. 50/1996).………………». 

   

Πριν από τισ τοποκετιςεισ οποιαςδιποτε κατθγορίασ μετακζςεων κα προθγθκεί 

θ ρφκμιςθ υπεραρικμιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.A’/08-05-

1996), όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 12 του Π.Δ. 100/1997 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α’/22-05-

1997).  

 

Μετά τα παραπάνω:  

1. Οι Διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων ςτισ οποίεσ ζχει διαπιςτωκεί υπεραρικμία, 

καλοφνται να ενθμερϊςουν τουσ οργανικά ανικοντεσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ 

(να ειδοποιιςουν και τουσ αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά ςτο 

ςχολείο τουσ) εκείνου του κλάδου και ειδικότθτασ ςτον οποίο ζχει διαπιςτωκεί θ 

υπεραρικμία. 

 

2.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανικουν οργανικά ςτο ςχολείο (είτε υπθρετοφν ςε αυτό 

είτε όχι) ςτον κλάδο και τθν ειδικότθτα των οποίων ζχει διαπιςτωκεί υπεραρικμία κα 

πρζπει  να υποβάλουν αίτθςθ - διλωςθ (υν. 2) ςτθ Δ/νςθ,  ςτθν οποία να αναγράφεται 

αν επικυμοφν ι όχι να κρικοφν υπεράρικμοι μζχρι τθν Παραςκευι 26-05-2017 και ώρα 

12:00 μ.μ. 

3. Η αίτθςθ – διλωςθ κα κατατεκεί με αποκλειςτική ευθφνη του ενδιαφερόμενου είτε 

αυτοπροςϊπωσ ςτθ Δ/νςθ Δ.Ε Αιτωλ/νίασ είτε μζςω FAX (2631050022) είτε μζςω email 

(mail@dide.ait.sch.gr). ε κάκε περίπτωςθ να γίνεται επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ από 

τον ενδιαφερόμενο (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2631050058). 

 

Η κρίςθ των Τπεραρίκμων εκπαιδευτικών διαπιςτϊνεται ςφμφωνα με  τθν παρ. 

3β του αρ. 14  του Π.Δ. 50/1996 ωσ εξισ : 
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1. Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι και υποβάλλουν 

διλωςθ, υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται αυτοί που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο αρικμό 

μονάδων μετάκεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Π.Δ. 50/96, όπωσ αυτό τροποποιικθκε 

με το άρκρο 14 του Π.Δ. 100/1997, κακϊσ και με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 30 

του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Αϋ/19-05-2010)  

2. Αν δεν υπάρξουν δθλϊςεισ (επικυμία) χαρακτθριςμοφ υπεραρίκμων, τότε ωσ 

υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται εκείνοι που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ 

ςχολικι μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα 

το ίδιο ςχολικό ζτοσ, εκτόσ των εκπαιδευτικϊν που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, 

κεωρείται ότι τοποκετικθκαν ταυτόχρονα. τθν περίπτωςθ αυτι τθσ ταυτόχρονθσ 

τοποκζτθςθσ (και μθ φπαρξθσ διλωςθσ) υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι εκπαιδευτικοί 

που ςυγκεντρϊνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ.  

Οι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςε ειδικι κατθγορία (τθσ περ. αϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 13 του Π.Δ. 50/1996)  δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν υπεράρικμοι, αν δεν το 

επικυμοφν (άρκρο 12 του Π.Δ. 100/1997). Οι πολφτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εξαιροφνται 

από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 30 

του Ν. 3848/2010 και ωσ εκ τοφτου μπορεί να χαρακτθριςτοφν υπεράρικμοι. 

Μετά τα παραπάνω, το ΠΤΔΕ κα προβεί ςτον ονομαςτικό χαρακτθριςμό 

υπεραρίκμων, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια – με νζο ζγγραφό μασ - κα κλθκοφν να υποβάλουν 

διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ υφίςτανται οργανικά  

κενά. Η ονομαςτικι κατάςταςθ των υπεραρίκμων εκπαιδευτικϊν, οι πίνακεσ των 

οργανικϊν κενϊν κακϊσ και θ ςχετικι Αίτθςθ – Διλωςθ τοποκζτθςθσ υπεραρίκμου κα 

αποςταλοφν με νεότερο ζγγραφό μασ ςτα ςχολεία και κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Δ/νςθσ  (http://dide.ait.sch.gr/) 

 

 

Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04* ςτο άρκρο 36, παρ. 18 του Ν. 4186/2013 αναφζρεται 

ότι: ΄΄το άρκρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (45/τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 

του άρκρου 12 του Π.Δ. 100/1997 (94/τ.Αϋ), προςτίκεται παράγραφοσ 1 ωσ εξισ: «13. Για 

τθ διαπίςτωςθ υπεραρικμίασ εκπαιδευτικϊν και τθ ρφκμιςι τθσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 

(Φυςικϊν, Χθμικϊν, Φυςιογνωςτϊν, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίηονται ενιαία 

ανεξαρτιτωσ τθσ ειδικότθτασ ςτθν οποία ανικουν»ϋϋ. Κατά ςυνζπεια θ κρίςθ και θ άρςθ 

τθσ υπεραρικμίασ θα γίνει ενιαία ςτον κλάδο.  
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Σα αρικμθτικά πλεονάςματα του ενιαίου κλάδου ΠΕ04 καταγράφονται ςτθν 

ςτιλθ του κλάδου ΠΕ04 (ΦΤΙΚΟΙ–ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΓΕΩΛΟΓΟΙ). Σα κενά ωςτόςο 

αποτυπώνονται ςτον αντίςτοιχο κλάδο και ειδικότθτα. 

 

                                                                                           Ο Πρόεδροσ του Π.Τ..Δ.Ε. 

                                                                                          

                                                                                              Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

                                                                                                      ΠΕ19, Med 

υνθμμζνα:   

1. Πίνακασ οργανικϊν κενϊν και πλεοναςμάτων. 

2. Αίτθςθ-Διλωςθ Κρίςθσ Τπεραρικμίασ (για τουσ οργανικά ανικοντεσ ςτθ .Μ. 

εκπαιδευτικοφσ  ςτον κλάδο των οποίων ςθμειϊκθκε Τπεραρικμία)  

 

  


