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Σέρρες, 18 Μαΐου 2020
Αριθ. πρωτ.: Φ.11.2/4909
ΠΡΟΣ:
1.
Δ/ντές Γυμνασίων Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών.
2.
Δ/ντές Γενικών Λυκείων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
3.
Δ/ντές ΕΠΑ.Λ.– ΕΚ Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών.
ΚΟΙΝ.:
1.
4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας.
2.
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σερρών.
3.
ΚΕΣΥ Σερρών.
4.
ΕΚΦΕ Σερρών.
5.
Ιστοσελίδα Δ.Δ.Ε. Σερρών.

Θέμα: «Κενές οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα για το σχολικό έτος
2020-2021. Διαδικασία αιτήσεων υπεράριθμων».
Σχετ.:
Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. Φ.11.2/4908/18-05-2020 εγγράφου μας που αφορά την
έναρξη των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ για υπηρεσιακές μεταβολές εκπ/κών, σας αποστέλλουμε
τον πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα, όπως
συντάχθηκε με την αριθ. 17/18-05-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σερρών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των Δ/ντών των σχολικών μονάδων για τον αριθμό των τμημάτων ανά τάξη για το σχολικό έτος
2020-2021.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και ειδικοτήτων, στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Σερρών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και τη Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα
12:00 το μεσημέρι μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Σερρών και της επιλογής «ηλεκτρονικές υπηρεσίες».
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 και άλλες διατάξεις και ισχύει. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες
των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία)
στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της
παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε
«ειδική κατηγορία» μετάθεσης. Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ. α και γ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περί-

πτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά
την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι.
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο
σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν
επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσοι παραλείπουν να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ, τεκμαίρεται ότι ΔΕΝ επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Επομένως γίνεται φανερό ότι σε μια σχολική μονάδα όπου διαπιστώνεται μία υπεραριθμία και οι
οργανικά τοποθετημένοι είναι οκτώ (8), δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλουν όλοι ΔΗΛΩΣΗ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 22 Μαΐου 2020 το ΠΥΣΔΕ Σερρών θα χαρακτηρίσει ονομαστικά
υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς ανά κλάδο και ειδικότητα κατά σχολική μονάδα, με βάση:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96
ιι) 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 του Π.Δ. 50/96.
Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών
Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00π.μ. για τον χαρακτηρισμό των ονομαστικά υπεραρίθμων.
Η κρίση των ονομαστικά υπεράριθμων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997.
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) 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.
ΟΣΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
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.
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 εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχο-

λείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της
ίδιας ομάδας σχολείων.
Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας
αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1
του Π.Δ. 100/97).
ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στο αρχείο 2013 – ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ φαίνεται η ομάδα στην οποία εντάσσεται κάθε
σχολική μονάδα και οι όμορες ομάδες σχολείων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
100/1997 και ισχύει:
«β) Οι 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
και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή
της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη
διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής 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.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής 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».
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Διεύθυνση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου
τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:
Όσοι εκπαιδευτικοί 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 οποιασδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς
η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας. Το αυτό
ισχύει και για τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου 3 δ που διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες κατά τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670 τ΄Β./2016) Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο
ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα
(11) διδακτικών ωρών.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου
ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο
ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική
τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α' ανάθεση.
Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ’ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτι-

κοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.
Σας διευκρινίζουμε ότι για τον υπολογισμό των κενών – υπεραριθμιών, εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω, λήφθηκαν υπόψη:
α) οι υπ’ αριθ. 77577/Δ2/16-05-2019 και 77568/Δ2/16-05-2019 (ΦΕΚ 1790/τ.Β’/21-05-2019) Υπουργικές Αποφάσεις καθορισμού ωρολογίων προγραμμάτων Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών
Λυκείων,
β) οι υπ’ αριθ. 76099/Δ2/11-05-2018 (ΦΕΚ 1704/τ.Β’/16-05-2018) και Φ.22/66584/Δ4/26-04-2018
(ΦΕΚ 1509/τ.Β’/02-05-2018) Υπουργικές Αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίων, ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις οποίες: «Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α’ ανάθεσης, μεταξύ
εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών
κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες
μαθημάτων σε κοινή α’ ανάθεση» και
γ) η υπ’ αριθ. 23866/Ε2/18-02-2020 εγκύκλιος με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2019 από περιοχή σε περιοχή».
δ) η υπ’ αριθ. 25894/Ε2/21-02-2020 εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με το ν
4653/2020»).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε:
1) Να ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Διευθυντών όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
Υπενθυμίζουμε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως ισχύει
(25894/Ε2/21-02-2020 «Διευκρινήσεις σχετικά με το ν 4653/2020»). Σε ότι αφορά τη διαπίστωση
υπεραριθμίας σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 84582/Δ2/20-062013 εγκύκλιο, υπεράριθμος κρίνεται ο εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει κάτω από 12 ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις.
2) Να ενημερώσετε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και ανήκουν οργανικά στο σχολείο σας, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση όλοι, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή όχι από την Δευτέρα 18-05-2020 μέχρι την Πέμπτη 21-05-2020 (ώρα 12:00 το μεσημέρι). Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έντυπη αίτηση για να επισημάνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις ως προς τον
πίνακα κενών-υπεραριθμιών.
Οι αιτήσεις υπεραριθμίας θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της Δ.Δ.Ε.
Σερρών, σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού οι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν τις εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες αιτήσεις τους
από το σύστημα στον χώρο εισόδου των γραφείων της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε ειδικό κυτίο που θα
βρίσκεται εκεί. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δεν προσέρχονται στον χώρο της υπηρεσίας, αλλά πρώτα έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι αιτήσεις για λάθη ή παραλείψεις μπορούν είτε να αποσταλούν με FAX (23210-47531) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.ser.sch.gr). Στην περίπτωση αποστολής της αίτησής τους, παρακαλούνται οι
εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνσή μας (τηλ. 2321047533) για να επαληθεύουν την παραλαβή της.

Σημειώνουμε ότι:
Η εξυπηρέτηση από τη Δ.Δ.Ε. Σερρών θα πραγματοποιείται:
Στο τηλ.: 2321047530
Στο fax: 2321047531
Στο e-mail: mail@dide.ser.sch.gr
Μέσω της ιστοσελίδας: dide.ser.sch.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ

Συνημμένα:
1. Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών
2. Οδηγός αίτησης υπεραριθμίας

