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Θέµα: «Χαρακτηρισµός και τοποθέτηση υπεραρίθµων εκπαιδευτικών του Γυµνασίου 

Μυγδονίας που οφείλεται στην ίδρυση του 5ου Γυµνασίου Ωραιοκάστρου» 

   

Από το ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα οργανικά κενά – 

πλεονάσµατα κατά ειδικότητα που προέκυψαν από την ίδρυση του 5ου Γυµνασίου 

Ωραιοκάστρου. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/08-03-1996) «Μεταθέσεις και 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης», 

όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/22-05-1997, Άρθρο 14 

παρ.6α) «Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της Β/θµιας εκπαίδευσης 

γίνεται ως εξής: Όταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου 

νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του 

αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν, κατά 

απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το σύνολο 

των µονάδων µετάθεσης.» 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο σχολείο του ιδίου 

κλάδου ή ειδικότητας, όπου διαπιστώθηκε  υπεραριθµία, να δηλώσουν έως και 

την ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως 

υπεράριθµοι και να τοποθετηθούν στo αντίστοιχο νεοϊδρυθέν σχολείο. 

∆ικαίωµα υποβολής δήλωσης έχουν µόνο οι εκπαιδευτικοί των κλάδων, όπου 

διαπιστώθηκαν υπεραριθµίες, σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα. 



Με τη λήξη της προθεσµίας, ο ∆ιευθυντής του Σχολείου θα υποβάλει στην ∆∆Ε 

∆υτικής Θεσσαλονίκης τις υποβληθείσες δηλώσεις καθώς και πίνακα εκπαιδευτικών 

των ειδικοτήτων όπου υπάρχει υπεραριθµία µε τη σειρά αρχαιότητας τοποθέτησης 

στην σχολική µονάδα. 

Επισηµαίνεται ότι η κρίση και άρση της υπεραριθµίας των εκπαιδευτικών 

κλάδου ΠΕ04 θα γίνει ενιαία στον κλάδο. Για λόγους µόνο ενηµέρωσης η περιγραφή 

των κενών των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 γίνεται ΚΑΙ αναλυτικά ανά ώρες 

ειδικότητας, παρόλο που η κρίση και άρση της υπεραριθµίας θα γίνει ενιαία. 

Τα κενά και πλεονάσµατα του συνηµµένου πίνακα θα βρίσκονται αναρτηµένα 

στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης ∆.Ε. ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης. 

Επισηµαίνουµε επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 8 του Π∆50/96 «Ο 

χρόνος υπηρεσίας στην προηγούµενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπαίδευσης που µετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω 

υπεραριθµίας υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το 

άρθρο 8 αυτού του Π.∆.»  

Παρακαλούµε να λάβουν γνώση ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου 

σας.   

 

  Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

   

   

  Ματζιάρης Α. Παύλος 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 
 


