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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

Γενικής Παιδείας – Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών σχολικών μονάδων Γενικής 

Παιδείας 

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε 

σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, στις οποίες διαπιστώθηκε υπεραριθμία 

(σύμφωνα με τον Πίνακα Οργανικών κενών – Υπεραριθμιών που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 

16/16-05-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ο οποίος και επισυνάπτεται) να δηλώσουν, αν επιθυμούν 

ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι υποβάλλοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. 

από Τετάρτη 18/05/2022 μέχρι και Παρασκευή 20/05/2022 στις 11:00 π.μ. το αργότερο.  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Αχαΐας  http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-

Αιτήσεις   «Δήλωση Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2022» (ή 

εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/diloseis yper 2022/).  

(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κού  

 ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού) 

Εν συνεχεία, η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη -με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr)- με συνημμένα τα απαραίτητα, 

κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογεν. 

κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κλπ.). Επισημαίνεται ότι δικαιολογητικά υποβάλλουν 

ΜΟΝΟ οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / 

βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο 2021). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση e-

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  

 

7130 

mailto:mail@dide.ach.sch.gr
http://www.dide.ach.sch.gr/
http://it.dide.ach.sch.gr/diloseis%20yper%202022/
mailto:mail@dide.ach.sch.gr


mail, η κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή με 

εξουσιοδότηση, εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 

Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 - ισόγειο). 

 Η ρύθμιση υπεραριθμιών θα γίνει σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ. 14 του ΠΔ 50/1996 όπως 

έχει τροποποιηθεί με το αρθρ. 12 του ΠΔ 100/97 

« Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, 
αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:  

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου 
διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν 
ως υπεράριθμοι.  
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους 
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

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. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά 
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α`), 
και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια 
(Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε. Π.Λ., που 
μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α") (Όπως 
συμπληρώθηκε με το άρ. 1 του Π.Δ. Π.Δ. 269 / 2000)» 

 

 Όσοι/ες εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης 

το Νοέμβριο 2021 δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά εντοπιότητας ή/και 

συνυπηρέτησης. Οι υπόλοιποι πρέπει να υποβάλουν πρόσφατα δικαιολογητικά, εφόσον επιθυμούν να 

μοριοδοτηθούν σχετικά. 

 Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση κρίσης υπεραριθμίας θα θεωρηθεί 

ότι δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και ότι έχει υποβληθεί αρνητική δήλωση.  

 Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

 Όσον αφορά στον χειρισμό των υπεραριθμιών στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 με βάση την παρ. 18 του 

άρθρου 36 του Ν. 4186/2013, η κρίση και η τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ04 θα 

γίνει ενιαία στον κλάδο. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι - και εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν 

δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων - θα κληθούν να την υποβάλουν σε 

επόμενη φάση με νέα πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικός που κρίνεται υπεράριθμος δε 

χάνει την οργανική του θέση και δεν υποχρεούται, εφόσον δεν επιθυμεί, να υποβάλει δήλωση 

τοποθέτησης σε σχολική μονάδα ως υπεράριθμος. 



Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που  ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.  

Σε κάθε επιπλέον περίπτωση και όποτε κρίνεται αναγκαίο θα παρέχεται έγκαιρη και άμεση 

ενημέρωση μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία όλων. 

 

   

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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 Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Γ’ Προσωπικού 
 

 
 
 
 
 

Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον 
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Συνημμένα: Πίνακας Οργανικών κενών – υπεραριθμιών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας  

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
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