
 

 
 

 

Θζμα :  «Διαπίςτωςη Λειτουργικϊν Υπεραριθμιϊν Δαςκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγϊν (ΠΕ60), Φυςικήσ 
Αγωγήσ (ΠΕ11)  για το διδακτικό ζτοσ         2017-18» 

 

 

Σο ΠΤΠΕ Ηρακλείου, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 23η/17-08-2016 πράξθ του, διαπίςτωςε για το  

διδακτικό   ζτοσ   2017-2018,   τισ  λειτουργικζσ   υπεραριθμίεσ   Δαςκάλων   ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 

ςφμφωνα με τουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ. 

Κατόπιν τοφτου: 
 

α)  Παρακαλοφνται  οι  Διευκφντριεσ/ντζσ  των  Δθμ.  χολείων και οι Προϊςταμζνεσ 

Νθπιαγωγείων ςτα  οποία  διαπιςτώκθκε λειτουργικι υπεραρικμία να ενθμερώςουν όλουσ 

τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 για τθν υποχρζωςι τουσ να υποβάλουν διλωςθ 

υπεραρικμίασ. 

 

β)   Όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  που  ανικουν  οργανικά  ςτισ χολικζσ Μονάδεσ ςτισ  οποίεσ 

διαπιςτώκθκε  λειτουργικι  υπεραρικμία,  οφείλουν  να δθλώςουν  εάν επιθυμοφν  ή όχι να 
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κρικοφν λειτουργικά υπεράρικμοι όπωσ επίςθσ και τα ςχολεία ςτα οποία επικυμοφν να 

τοποκετθκοφν, εάν τελικά κρικοφν υπεράρικμοι,   από την Παραςκευή  18 - 8 - 2 0 1 7  ζωσ  κ α ι      

τ η ν  Τρίτη  2 2 - 8 - 2 0 1 7 και ϊρα 12.00, ωσ εξισ: 

 Οι εκπ/κοί ΠΕ70 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://goo.gl/ic3WJV 

 Οι εκπ/κοί ΠΕ60 & ΠΕ11 ςτο γραφείο του ΠΤΠΕ Ηρακλείου, ςυμπλθρώνοντασ τθ 
ςυνθμμζνθ αίτθςθ. 

 
 

Επίςθσ κα δθλώςουν  : 

1) αν  επικυμοφν  να τοποκετθκοφν  κατά προτεραιότθτα ςε ςχολεία τθσ ίδιασ ι όμορθσ 

ομάδασ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο τουσ. ’ αυτι τθν περίπτωςθ,οι εκπαιδευτικοί 

αναγράφουν με ςειρά προτίμθςθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ επικυμοφν   να   

τοποκετθκοφν.  Σονίηουμε,   ότι  ς’  αυτιν  τθν  περίπτωςθ,  ςτισ προτιμιςεισ τουσ οι 

εκπαιδευτικοί δθλώνουν αποκλειςτικά  και  μόνο ςχολεία τθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικει 

το ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ(βλ. πίνακα ομάδων/ λειτουργικών κενών) ι 

2) αν επικυμοφν να τοποκετθκοφν  με τισ  γενικζσ  αποςπάςεισ, ςυγκρινόμενοι  με όλουσ 

τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν απόςπαςθ ι προςωρινι τοποκζτθςθ   
 

 
 

Η τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικών που τελικά κα χαρακτθριςτοφν ονομαςτικά υπεράρικμοι 

κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το Π.Δ 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρώκθκε 

από το Π.Δ. 100/1997, ωσ εξισ: 
 
 

α)  Από  όςουσ  εκπαιδευτικοφσ  επικυμοφν  να  κρικοφν  υπεράρικμοι,  χαρακτθρίηονται  ωσ 

υπεράρικμοι   αυτοί  που  ςυγκεντρώνουν   τον  μεγαλφτερο   αρικμό   μονάδων   μετάκεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 16 αυτοφ του Π.Δ. 
 
 

β) Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ δεν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται ωσ 

υπεράρικμοι εκείνοι που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ ςχολικι μονάδα. Οι 

εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, 

εκτόσ των εκπαιδευτικών που τοποκετικθκαν ωσ υπεράρικμοι, κεωρείται ότι τοποκετικθκαν 

ταυτόχρονα. ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι 

εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρώνουν το μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 16 αυτοφ του Π.Δ. 

https://goo.gl/ic3WJV


γ) Οι εκπαιδευτικοί  που επικυμοφν  να τοποκετθκοφν  ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 

ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά 

απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων 

μετάκεςθσ και τισ δθλώςεισ προτίμθςισ τουσ ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ και 

όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων. 
 

Λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί, που κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθν παραπάνω 

διαδικαςία  ςε  μία  ςχολικι  μονάδα,  αλλά  επιθυμοφν  να  επιςτρζψουν  ςτο  ςχολείο  τησ 

οργανικήσ  τουσ  θζςησ  ςε  περίπτωςη  που  δημιουργηθεί  κενό  ςε  αυτό,  οφείλουν  να  το 

δθλώςουν  ςτθν θλεκτρονικι φόρμα. 
 

Διευκρινίηουμε ότι όςοι εκπαιδευτικοί χαρακτθριςτοφν ωσ λειτουργικά υπεράρικμοι: 
 
Είτε κάνουν χριςθ τθσ κατά προτεραιότθτα τοποκζτθςθσ ςτθν ομάδα τουσ ι ςε όμορθ, είτε 

επιλζξουν να πάνε ςτθ διαδικαςία των αποςπάςεων, θεμελιϊνουν δικαίωμα μετάθεςησ και 

λαμβάνουν τα μόρια τησ οργανικήσ τουσ θζςησ, εφόςον δεν υπολείπονται, διότι πιραν τον 

χαρακτθριςμό του λειτουργικά υπεράρικμου εκπαιδευτικοφ. 
 

 
Παρατήρηςη 
 

Οι Λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ προςδιορίςτθκαν με βάςθ τουσ πίνακεσ εγγραφζντων του Ιουνίου.Συχόν 
διαφοροποιιςεισ ςτισ εγγραφζσ των Δθμοτικών χολείων και Νθπιαγωγείων το επτζμβριο πικανόν να 
τροποποιιςουν τθ λειτουργικότθτα των χολικών Μονάδων, με πικανό ενδεχόμενο και νζων Τπεραρικμιών. 
 

 
Συνημμένα: 

 

 Πίνακασ Δθμ. χολείων ςτα οποία ςυντρζχει λόγοσ λειτουργικισ 
υπεραρικμίασ 

 Πίνακασ Νθπιαγωγείων  ςτα  οποία  ςυντρζχει  λόγοσ  λειτουργικισ 
υπεραρικμίασ 

 Πίνακασ ομάδων ςχολείων 

 Λειτουργικά κενά για υπεραρικμίεσ Δαςκάλων 

 Λειτουργικά κενά για υπεραρικμίεσ Νθπιαγωγών 

 Αίτθςθ διλωςθσ υπεραρικμίασ ΠΕ60 & ΠΕ11 
 

 
 

 

 
 

Ο Δ/ντισ Π.Ε Ηρακλείου 
 

 
 
 
 

Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 


