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ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τη διαδικασία άρσης υπεραριθμιών  

 

   Το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, με την αριθμ. 09/27-04-2021 Πράξη του και σύμφωνα με  

τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 

Π.Δ.100/97), τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, καθώς και την υπ’ 

αριθμ. 24321/Ε2/2-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και αφού έλαβε 

υπόψη:  

α) τα στοιχεία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του (αριθμό μαθητών-

τμημάτων και οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών) και  

      β) την αρίθμ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναθέσεις 

μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 

97911/Δ2/23-07-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ, την αρίθμ. Φ.22/75401/Δ4/10-05-2018 Υ.Α. 

του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως 

τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 110010/Δ4/25-08-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ και την αρίθμ. 

102497/Δ3/31-07-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ με θέμα Αναθέσεις μαθημάτων 

Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα 

των μαθημάτων, 

Διαπίστωσε: α) υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της 

Δ/νσης Δ.Ε. Αργολίδας και β) κενές οργανικές θέσεις.   

      Κατόπιν των ανωτέρω: 

Κ α λ ε ί 

                                       

                                   

                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

           Ναύπλιο  ,      27 -04 - 2021         
           Αριθμ.Πρωτ. : Φ10.1/1286 

            

ΠΡΟΣ:  

Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Αργολίδας 

(με την παράκληση να ενημερωθούν 

δια των Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Αν. 

Διευθυντών των Σχολείων τους, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων με 

οργανική θέση στα σχολεία όπου 

διαπιστώνεται υπεραριθμία) 

ΚΟΙΝ.: Σε όλους τους εκπ/κούς μέσω της          

             ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                
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         Από 27-04-2021 μέχρι και 10-05-2021 όλους τους εκπαιδευτικούς του 

ίδιου κλάδου-ειδικότητας με οργανική θέση ΜΟΝΟ στα σχολεία όπου 

διαπιστώνεται υπεραριθμία , (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα κενών και 

πλεονασμάτων), να υποβάλουν υποχρεωτικά ΜΟΝΟ μια αίτηση  μέσω e-mail 

(pysde@dide.arg.sch.gr), στην οποία να δηλώνουν: «Αν επιθυμούν  να 

κριθούν υπεράριθμοι ή όχι». 

Επισημαίνεται ότι:  

   Α. Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, υποβάλλει 

υποχρεωτικά αίτηση - δήλωση. 

    Β. Στις ειδικότητες που δεν έχει διαπιστωθεί οργανικό κενό από τον πίνακα  δε 

χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση κρίσης-άρσης υπεραριθμίας.  

     Γ. Όμορες ομάδες σχολείων έχουν χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την Πράξη 

33/19-11-13 του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, οι εξής: 

α) η 1η ομάδα σχολείων όμορη με την 2η ομάδα σχολείων  

β) η 2η ομάδα σχολείων όμορη με την 3η ομάδα σχολείων . 

Η Τέταρτη (4η) ομάδα σχολείων παραμένει χωρίς όμορες ομάδες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

           Δ. Για τη διαπίστωση της υπεραριθμίας και την τοποθέτηση των 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, 

Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων), προβλέπει: 

        1. το αρίθμ. 111364/Ε2/03-07-2018 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ στο 

οποίο αναφέρονται τα εξής: «Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες 

των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 

50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει.  

Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 

του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), το εξής : «στο άρθρο 14 του 

π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 

του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «Για τη 

διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, 

Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας 

στην οποία ανήκουν.» Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η λέξη «ρύθμιση» 

αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και 

την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών» καθώς και  

2.  το αρίθμ. 134890/02-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

mailto:pysde@dide.arg.sch.gr


3 

 

“μετά από ερώτημα που υπεβλήθη προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο 

Υ.ΠΑΙ.Θ., εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.230-2642/28-06-2019 γνωμοδοτικό έγγραφο 

σύμφωνα με το οποίο η αναφορά στην ενιαία αντιμετώπιση κατά τη διαπίστωση και 

ρύθμιση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών του Κλάδου ΠΕ04 (κατά την έννοια 

του άρθρου 6 παρ.18τουν. 4186/2013) περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια στην έννοια «και μέχρι της ρυθμίσεως 

της υπεραριθμίας» δεν εντάσσεται μόνο η διαδικασία της διαπίστωσής της αλλά, 

κατά λογική ακολουθία, και η διαδικασία που ρυθμίζει τα της τοποθετήσεως των 

υπεραρίθμων”.  

 Για το λόγο αυτό, στους αναρτημένους πίνακες, οι υπεραριθμίες και τα κενά 

κατά ειδικότητα αναγράφονται σε ώρες και υπολογίζονται ως σύνολο 

Φυσικών Επιστημών ΠΕ04, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η τοποθέτησή 

τους ενιαία στον κλάδο, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν οι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04. 

     Στη συνέχεια και στους Οριστικούς Πίνακες οργανικών κενών, μετά τις 

τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται 

(ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κ.λ.π.) και οι τοποθετήσεις για βελτίωση θέσης - από μετάθεση 

και οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά, θα γίνουν κατά 

ειδικότητα.  

     Ε. Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να δηλώσουν τυχόν 

οργανικό κενό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, σας γνωρίζουμε τις ειδικότητες που έχουν σε Α΄ 

ανάθεση το μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με τις νέες αναθέσεις, ως εξής: 

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.  

          Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, στις οποίες διαπιστώθηκαν 

υπεραριθμίες, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα όλους τους εκπαιδευτικούς 

των αντίστοιχων κλάδων με οργανική θέση στα Σχολεία τους, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν υπηρέτησαν στη σχολική μονάδα 

κατά το διδακτικό έτος 2020-2021. 

      Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή 

λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου. 

                                                                       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
                     Δρ. Βασίλειος Πολύδωρος 


