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ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση Υπεραριθμίας εκπαιδευτικών» 

 

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων προχώρησε στον 

υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία γενικής παιδείας (πλην του 

Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και ειδικής 

αγωγής.  

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου/ειδικότητας που ανήκουν 

οργανικά σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να 

κριθούν υπεράριθμοι, έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00. 

Εκπαιδευτικοί που δε θα υποβάλουν δήλωση θεωρείται πως δεν επιθυμούν να κριθούν 

υπεράριθμοι. 

Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

mail@dide.rod.sch.gr, είτε να κατατεθούν στα γραφεία της Δ/νσης ΔΕ Ροδόπης. H 

δήλωση υπεραριθμίας εφόσον αποσταλεί ηλεκτρονικά πρέπει να είναι σκαναρισμένη 

με υπογραφή αλλιώς πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί 

μέσω του https://www.gov.gr  και η οποία θα αναγράφει στο κείμενο «επιθυμώ να 

κριθώ υπεράριθμος/η». 

Τονίζουμε πως η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεράριθμων 

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

με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί 

που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 

2 του άρθρου 39 του ν.4403/20Ι 6, ΦΕΚ 125Α'), εξαιρούνται από την κρίση 

υπεραριθμίας. H ρύθμιση υπεραριθμιών στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία σύμφωνα με 

τον Ν.4186/2013. 

Υπενθυμίζουμε πως όσοι εκπαιδευτικοί κριθούν υπεράριθμοι (είτε με δήλωση 

τους είτε ως τελευταίοι τοποθετηθέντες) θα κληθούν να καταθέσουν δήλωση 
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τοποθέτησης μετά τις 26/5/2022. Επίσης τονίζεται πως κατά την παρούσα 

διαδικασία οι εκπαιδευτικοί του 5ου  Γ/σίου Κομοτηνής, του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, 

του ΓΕΛ Ξυλαγανής, του Γ/σίου Ν. Σιδηροχωρίου και του Μουσουλμανικού 

Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (όσοι δεν τοποθετήθηκαν ήδη) δε χρειάζεται να 

κάνουν αίτηση για να κριθούν υπεράριθμοι καθώς αυτό θα συμβεί ούτως ή άλλως 

λόγω της νέας κατάστασης των σχολείων τους.   

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δεν υπάρχουν υπεραριθμίες ως εκ τούτου 

στην παρούσα φάση ανακοινώνονται μόνο οργανικά κενά. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής που έκαναν αίτηση βελτίωσης ή μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα 

κληθούν αργότερα να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σύμφωνα και με το 

χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί. 
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