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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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Ηράκλειο  22-08-2016 

Αριθμ. πρωτ.:  10733 

ΠΡΟΣ : Διευθυντές/ντριες – 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. 

Ηρακλείου, στις οποίες συντρέχει 

λόγος λειτουργικής υπεραριθμίας 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο    

FAX                 

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15,  

71304 Ηράκλειο                

: Λειβαδιώτης Αλέξανδρος      

: 2810529305 / 328      

: 2810529306  

: dipispe@dipe.ira.sch.gr    

 

Θέμα : «Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών 

δασκάλων (ΠΕ70)  για το διδακτικό έτος 2016-2017» 

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αριθμ. 24 η/19-8-2016 πράξη του, διαπίστωσε για 

το διδακτικό έτος 2016-2017, τις λειτουργικές υπεραριθμίες Δασκάλων (ΠΕ70)  και 

προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

Κατόπιν τούτου: 

α) Παρακαλούνται οι Διευθύντριες/ντές των Δημ. Σχολείων στα οποία διαπιστώθηκε 

λειτουργική υπεραριθμία να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70, για την 

υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας. 

β) Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 που ανήκουν οργανικά στα Δημ. Σχολεία στα οποία 

διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να 



κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι όπως επίσης και τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να 

τοποθετηθούν, εάν τελικά κριθούν υπεράριθμοι,  από τη Δευτέρα  22-8-2016 έως  και 

την Παρασκευή  26-8-2016  και ώρα 12.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://goo.gl/gxxyMN 

Επίσης θα δηλώσουν  :  

1) αν επιθυμούν να τοποθετηθούν με τις γενικές αποσπάσεις, συγκρινόμενοι με 

όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση  ή 

2) αν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολεία της ίδιας ή 

όμορης ομάδας στην οποία ανήκει το σχολείο τους. Σ’ αυτή την περίπτωση,  οι 

εκπαιδευτικοί αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες στις οποίες 

επιθυμούν να τοποθετηθούν. Τονίζουμε, ότι σ’ αυτήν την περίπτωση, στις 

προτιμήσεις τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αποκλειστικά  και  μόνο σχολεία της 

ομάδας στην οποία ανήκει το σχολείο της οργανικής τους, ή όμορης ομάδας αν έχει 

οριστεί (βλ. πίνακα ομάδων/ όμορων ομάδων σχολείων και πίνακα λειτουργικών 

κενών).  

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που τελικά θα χαρακτηριστούν ονομαστικά υπεράριθμοι 

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Π.Δ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

από   το Π.Δ. 100/1997, ως εξής: 

α) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως 

υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. 

β) 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. 



γ) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές 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. 

Λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία σε μία σχολική μονάδα, αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολείο της 

οργανικής τους θέσης σε περίπτωση που δημιουργηθεί κενό σε αυτό, οφείλουν να το 

δηλώσουν  στην ηλεκτρονική φόρμα. 

Διευκρινίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι: 

Είτε κάνουν χρήση της κατά προτεραιότητα τοποθέτησης στην ομάδα τους ή σε όμορη, είτε 

επιλέξουν να πάνε στη διαδικασία των αποσπάσεων,   θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και 

λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπολείπονται, διότι πήραν τον 

χαρακτηρισμό του λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού.  

 

Σχετικά με τις λειτουργικές υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών του κλάδου νηπιαγωγών (ΠΕ60, 

ΠΕ06, ΠΕ11), θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.  

 

Συνημμένα:  

1) Πίνακας Δημ. Σχολείων  στα οποία συντρέχει λόγος λειτουργικής υπεραριθμίας   

2) Πίνακας ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων  

3) Πίνακας λειτουργικών κενών δασκάλων (ΠΕ70) 

 

 

  

                                                                                                                                        Ο Δ/ντής Π.Ε Ηρακλείου 

 

 

                        Αποστολάκης Δημήτριος 

 

  


