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ΘΕΜΑ: «Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και δήλωση τοποθέτησης  

                 υπεράριθμων εκπαιδευτικών» 

Μετά τον ονομαστικό χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών στα σχολεία 

του νομού ανά κλάδο και ειδικότητα από το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης, καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το 

επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της 

υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. Οι δηλώσεις θα κατατεθούν 

είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ Ροδόπης είτε θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 

στο mail@dide.rod.sch.gr. Παρακαλούμε οι αιτήσεις να υπογράφονται και να 

στέλνονται σκαναρισμένες ή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ψηφιακής βεβαίωσης 

εγγράφου από το gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). 

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων 

περιγράφεται στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997. Εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν ή δε θα καταστεί 

δυνατό να μετακινηθούν κατά την παρούσα διαδικασία παραμένουν στο σχολείο 

όπου είναι τοποθετημένοι και δε χάνουν την οργανική τους θέση. Οι εκπαιδευτικοί 

των σχολείων σε αναστολή και αυτοί των μετατρεπόμενων σε πειραματικά 

σχολεία αν δε τοποθετηθούν σε οργανική θέση παραμένουν υπεράριθμοι και τα 

επόμενα σχολικά έτη και μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση. 

Στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 7 Ιουνίου 2022 θα διαμορφωθεί η 

πρόταση τοποθέτησης των υπεραρίθμων και αμέσως μετά θα ακολουθήσει νέα 

ανακοίνωση για την υποβολή δήλωσης τοποθέτησης όσων αιτούνται βελτίωση, 

βρίσκονται στη διάθεση ή μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.  

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν τόσο την 

ιστοσελίδα της διεύθυνσής μας (http://dide.rod.sch.gr) όσο και το ηλεκτρονικό τους 
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ταχυδρομείο προκειμένου να ενημερώνονται για την εξέλιξη των υπηρεσιακών 

μεταβολών. 

Τονίζεται πως σε όλη τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών και έως τρεις 

μέρες μετά την τελική ανακοίνωση όλων των προτάσεων τοποθέτησης μπορούν να 

υποβάλλονται ενστάσεις από τυχόν θιγόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίες και θα 

εξετάζονται άμεσα από το ΠΥΣΔΕ. 
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