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Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από 

μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση 
σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 
50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 
του Π.Δ.100/1997.  

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν 
υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.  

Δεν κρίνονται ως υπεράριθμοι όσοι έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές 
κατηγορίες» - εκτός των πολυτέκνων. 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ν. Φλώρινας αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις μεταβολές (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς) σχολικών μονάδων. 
2. Τις υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.ΠΕ.) των 

εκπαιδευτικών. 
3. Τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών. 
Προσδιόρισε στη σημερινή του συνεδρίαση, τις σχολικές μονάδες στις οποίες 

διαπιστώνονται υπεραριθμίες Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ως εξής: 

Δασκάλων 
1. 1/θ Δ.Σ. Ανταρτικού      1 υπεράριθμος, υποβιβασμός από 2/θ σε 1/θ. 
2. 6/θ Δ.Σ. Κ. Κλεινών 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Αγ. 

Παρασκευής, Ακρίτα, Κρατερού,  Πολυπλατάνου και Κάτω Κλεινών. 
3. 6/θ Δ.Σ. Υδρούσας   5 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Κολχικής, 

Δροσοπηγής, Άνω Υδρούσας, Τροπαιούχου, Ατραπού και Υδρούσας. 
4. 6/θ Δ.Σ. Ιτέας  5 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Μεσοχωρίου, 

Τριποτάμου, Παπαγιάννη και Ιτέας. 
5. 8/θ Δ.Σ. Μελίτης 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Σκοπού, 

Αχλάδας και Μελίτης. 
6. 5ο 6/θ Φλώρινας 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Σίμου 

Ιωαννίδη και 5ο Φλώρινας. 
7. 6/θ Δ.Σ. Αετού 3 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Αναργύρων 

Πεδινού και Αετού. 
8. 2ο 6/θ Αμυνταίου  3 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Πετρών και 

2ο Αμυνταίου. 
9. 7/θ Φιλώτα 3 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Δ.Σ. Αντιγόνου, 

Πελαργού και Φιλώτα. 
10. Δ.Σ. Άνω Κλεινών 2 υπεράριθμοι, κατάργηση σχολικής μονάδας. 
11. Δ.Σ. Εθνικού 1 υπεράριθμος, κατάργηση σχολικής μονάδας. 
12. Δ.Σ. Λιμνοχωρίου 1 υπεράριθμος, κατάργηση σχολικής μονάδας. 
13. Δ.Σ. Βαλτονέρων 2 υπεράριθμοι, κατάργηση σχολικής μονάδας. 

 



                                                                   http://iarvanitis.blogspot.com/  

Νηπιαγωγών 
1. 1/θ Νηπ. Σιταριάς 1 υπεράριθμος, υποβιβασμός από 2/θ σε 1/θ. 
2. 1/θ Νηπ. Αγ. Παντελεήμονα  1 υπεράριθμος, υποβιβασμός από 2/θ σε 1/θ. 
3. 1/θ Νηπ. Κάτω Κλεινών 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο 

Ακρίτα, Πολυπλατάνου και Κάτω Κλεινών. 
4. 1/θ Νηπ. Άνω Καλλινίκης 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, 

Νηπ/γείο Νίκης, Καυκάσου και Άνω Καλλινίκης. 
5. 1/θ Νηπ. Τροπαιούχου 4 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο 

Δροσοπηγής, Άνω Υδρούσας, Υδρούσας και Τροπαιούχου. 
6. 1/θ Νηπ. Παπαγιάννη  3 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο 

Μεσοχωρίου, Τριποτάμου, Ιτέας και Παπαγιάννη. 
7. 2ο 1/θ Νηπ. Μελίτης 2 υπεράριθμοι, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο 

Αχλάδας, Σκοπού και 2ο Μελίτης. 
8. 1/θ Νηπ. Βεύης 1 υπεράριθμος, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο Λόφων 

και Βεύης. 
9. 2/θ Νηπ. Αετού 1 υπεράριθμος, συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες, Νηπ/γείο Πεδινού, 

Αναργύρων και Αετού. 
10. 1/θ Νηπ. Άνω Κλεινών 1 υπεράριθμος, κατάργηση σχολικής μονάδας. 
11. 1/θ Νηπ. Λαιμού 1 υπεράριθμος, κατάργηση σχολικής μονάδας. 

 
Καλούνται όλοι οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί που ανήκουν οργανικά στο σχολείο 

όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία (των παραπάνω σχολείων) να δηλώσουν, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από Παρασκευή 20-05-2011 έως και την Τρίτη 24-05-2011, αν επιθυμούν ή 
όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.  

Μετά την παραπάνω προθεσμία, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους 
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας ως εξής: 

▪  Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται 
υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 

▪ Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 
χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στις 
σχολικές μονάδες που συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται. Σε περίπτωση ταυτόχρονης 
τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το 
μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96.  

 Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηρισθούν υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα 
κληθούν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές 
μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το 
σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι. 

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές 
θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως 
υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, 
με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές 
οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.  

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν 
καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης 
οι απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης 
ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.  
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Κενές οργανικές θέσεις δασκάλων ανά ομάδα Σχολείων. 
1η Ομάδα (Όμορες 2η ). 

1ο Δ.Σ. Φλώρινας    θέσεις (1). 
2ο Δ.Σ. Φλώρινας    θέσεις (8). 
3ο Δ.Σ. Φλώρινας     θέσεις (4). 

2η Ομάδα (Όμορες 1η ). 
Δ.Σ. Σκοπιάς            θέσεις (1).  
Δ.Σ. Αμμοχωρίου    θέσεις (2).   

4η Ομάδα (Όμορες 2η ). 
Δ.Σ. Νεοχωρακίου θέσεις (1).   

6η Ομάδα (Όμορες 4η, 7η  και 8η). 
Δ.Σ. Νίκης                 θέσεις (2).   
Δ.Σ.  Ν. Καυκάσου  θέσεις (1).   

7η Ομάδα (Όμορες 4η,  6η   και 8η). 
Δ.Σ. Παλαίστρας    θέσεις (1)   

8η Ομάδα (Όμορες 4η,  6η  και 7η). 
Δ.Σ. Περάσματος   θέσεις (1).  

9η Ομάδα (Όμορες 11η). 
3ο Δ.Σ. Αμυνταίου    θέσεις (1).   
1ο Δ.Σ. Αμυνταίου     θέσεις (1).   
 

Κενές Οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών ανά ομάδα Νηπ/γείων. 
1η Ομάδα (Όμορες 2η ). 

2ο Νηπ. Φλώρινας     θέσεις (1).   
9ο Νηπ. Φλώρινας     θέσεις (1).   
6ο Νηπιαγωγείο        θέσεις (1).   

2η Ομάδα (Όμορες 1η ). 
Νηπ. Αρμενοχωρίου θέσεις (1).   

5η Ομάδα (Όμορες 4η, 7η  και 8η). 
Κέλλης                       θέσεις (1).   

9η Ομάδα (Όμορες 11η). 
1ο Νηπ. Αμυνταίου   θέσεις (2).   

10η Ομάδα (Όμορες 9η και 11η). 
Λεβαίας                      θέσεις (1).  
Αντιγόνου                 θέσεις (1).   
Μανιακίου                θέσεις (1).   
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους 

ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω 
διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους 
θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι στη διάθεσή σας και παράλληλα σας αποστέλλω τις 
ομάδες σχολείων και το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 που αφορά στις υπεραριθμίες.   

Πάντα στη διάθεσή σας  
                                                                                                                                 Γιάννης Αρβανίτης 


