
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  «Α ν α κο ί ν ωσ η  τ ο υ  Π ί ν ακ α Ορ γ α ν ικ ώ ν  Κ ε νώ ν  κ α ι  Π λ εο ν α σ μά τω ν  –  Κ ρ ίσ η  κα ι  

ε ξ α ίρ εσ η  ο ργ α ν ι κ ής  Υ π ερ αρ ι θμ ί α ς» .  

Σ Χ ΕΤ . :   
 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 14 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων 

εκπαιδευτικών», του Π.Δ. 50/04 – 03 – 1996 (Φ.Ε.Κ. 45 τ. Α’/08 – 03 – 1996) «Μεταθέσεις και 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, ανακοινώνει τον Πίνακα των οργανικών Κενών και 

Πλεονασμάτων, ανά σχολική μονάδα και ανά ομάδα σχολείων, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την 4η/14 – 

05 – 2020 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης. Κατόπιν τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι, 

ανήκουν στις ειδικότητες όπου διαπιστώνεται οργανική υπεραριθμία, να αποστείλουν Αίτηση – Δήλωση 

από τη Δευτέρα 18/05/2020 έως την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 10:00, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία 

pysde@dide.koz.sch.gr της Γραμματείας του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης (Γραφείο 31), με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία ddekozanis@gmail.com της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης. 

Σύμφωνα με την περ. α), της παρ. 3, του άρθρου 14 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων 

εκπαιδευτικών», του ανωτέρω διατάγματος, Αίτηση θα αποστείλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι: 

1. επιθυμούν να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι, 

2. ή να εξαιρεθούν από τη διαδικασία λόγω ένταξής τους σε ειδική κατηγορία, άρθρο 13 του π.δ. 

50/1996 (ΦΕΚ 45Α’) 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, -ες, δεν θα αποστείλουν αίτηση θεωρείται από την Υπηρεσία ότι δεν 

επιθυμούν να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι, -ες και χαρακτηρίζονται ως οργανικά 

υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. (εδ. ιι) περ β), της 

παρ. 3, του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’)). 
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Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’) τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’), όπου ορίζεται ότι: 

«Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: Η 

προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο 

για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις 

εντός της ίδιας περιοχής». 

Περαιτέρω, με την παράγραφο η΄ του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, καταργήθηκαν οι παράγραφοι 3, 4 

και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’). 

Συνεπώς, εφεξής, οι: 

1. πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και 

2. οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους 

(παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), 

προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ 

εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας. 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

τους μονάδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 10.7 
2. Φ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4η/2020 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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