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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διεκπεραίωση:
μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’

-------

 Μαρούσι,   22-10-2018
 Αρ.Πρωτ.:    177284/Ε2

Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα      : www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : 
Α/θμια: Γ.Μπουζιάνη   2103442467
Email: ppe3@minedu.gov.gr
Β/θμια: Α. Παναγιώταρου   2103442192
Email: dprb@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
            2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεραρίθμων.

Από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών με αιτιολογικό ότι τα κενά προς διεκδίκηση είναι λίγα και η υποβολή 
αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία. Με αφορμή το γεγονός αυτό, 
θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Zητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ45τ.Α’), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.  

Αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ45τ.Α’),  όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ94τ.Α’), και το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1τ.Α’), είναι το 
οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα). 

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’αριθμ.84582/Ε2/20-06-2013 και 137644/Ε1/03-09-2018 
εγκυκλίους.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας των τοποθετήσεων και δεν μπορεί να παρακάμπτεται,  
διότι με αυτόν τον τρόπο στερεί από τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ονομαστικά υπεράριθμοι 
την προτεραιότητα στην επιλογή σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων στα πλαίσια της 
χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

         ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Εσωτερική διανομή: 
1. Γενική Διεύθυνση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε
2. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α’ & Β΄(ψηφιακά, σε μορφή pdf)
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