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ΘΕΜΑ: Σύνταξη πίνακα οργανικών κενών – πλεονασμάτων και έναρξη διαδικασιών κρίσης 

και άρσης υπεραριθμίας 

 
Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα εκπαιδευτικού προ-

σωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας ανά σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2014-2015. Κατόπιν αυτού κα-

λούνται όλοι (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για 

οποιοδήποτε λόγο) οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου 

διαπιστώθηκε υπεραριθμία (στον σχετικό πίνακα εμφανίζονται με την ένδειξη +1), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

από 29-07-2014 μέχρι 31-07-2014 αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνη-

τική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υ-

ποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνε-

χιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν 

και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις (στον σχετικό πίνακα εμφανίζονται με την ένδειξη -1), η 

οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι. 

Την Παρασκευή 01-08-2014 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπε-

ράριθμους εκπαιδευτικούς και για να τους τοποθετήσει σε κενές οργανικές θέσεις. Εν συνεχεία θα ανακοινωθεί ο 

πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων όπως αυτός θα έχει αναμορφωθεί και θα ξεκινήσει η διαδικασία για 

τις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων 

βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ). 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο του ΠΥΣΔΕ, αυτοπροσώπως ή με fax (2385054526) ή ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση pysde@dide.flo.sch.gr (με fax ή e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε 

η αίτηση). 

Συνημμένα σας αποστέλλονται: 

1. Πίνακας με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικού έτος 2014-2015 

2. Υπόδειγμα αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας 

3. Υπόδειγμα θετικής δήλωσης υπεραριθμίας 

Σημείωση για τα κενά – πλεονάσματα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 

Σύμφωνα με το αριθμ. 60818/Δ2/27-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΑ9-ΥΙ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ διευκρινίζεται ότι: 

1. «Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο. 



2. Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων 

εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμ-

φωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονα-

σμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότη-

τα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργι-

κά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου 

κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.» 

  Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 
 
 
 

Τζώτζης Ιωάννης 

 


