
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

χετ.: Οι διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 3, 7 & 9 του π.δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε ι ςυμπλθρϊκθκε με το 
άρκρο 12 του π.δ. 100/97, κακϊσ και τθσ περ. ε) τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του π.δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 182 του ν. 4823/2021. 
 

Η Διευκφντρια Π.Ε. Πειραιά, ζχοντασ υπόψθ τισ παραπάνω διατάξεισ, καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ που ανήκουν ςε ςχολείο όπου διαπιςτώνεται η υπεραριθμία, ςφμφωνα με 
τουσ παρακάτω ςυνημμζνουσ πίνακεσ, να δηλώςουν υποχρεωτικά εάν επιθυμοφν ή όχι να κριθοφν ωσ 
υπεράριθμοι, καταθζτοντασ θετική (επιθυμώ) ή αρνητική (δεν επιθυμώ) δήλωςη υπεραριθμίασ, 
ςυμπλθρϊνοντασ και αποςτζλλοντασ ενυπόγραφα το ςυνημμζνο Ζντυπο Δήλωςησ, εντόσ τριών εργαςίμων 
ημερών, δηλαδή μζχρι τη Τετάρτη 03 Αυγοφςτου 2022 και ώρα 14:00, αποκλειςτικά ςτην ηλεκτρονική 
διεφθυνςη mail@dipe-peiraia.att.sch.gr. 

ε περίπτωςθ που κάποιοσ εκπαιδευτικόσ δεν υποβάλει διλωςθ για το αν επικυμεί ι όχι να κρικεί ωσ 
υπεράρικμοσ, κα κεωρθκεί ότι ΔΕΝ επικυμεί, και κα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία ςαν να ζχει υποβάλλει αρνθτικι 
διλωςθ. 

Οι εκπαιδευτικοί που κα κρικοφν ςτθ ςυνζχεια με Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Πειραιά λειτουργικά 
υπεράρικμοι, κα κλθκοφν να υποβάλλουν διλωςθ προτίμθςθσ και κα τοποκετθκοφν κατά προτεραιότθτα ςε 
λειτουργικά κενά ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Πειραιά για το διδακτικό ζτοσ 2022-2023.  

φμφωνα με το π.δ.50/96 όπωσ τροποποιικθκε ι ςυμπλθρϊκθκε από το π.δ.100/97 από όςουσ 
εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι, χαρακτθρίηονται υπεράρικμοι αυτοί που 
ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ και τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα με 
βάςθ τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ. 

τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν δθλϊςεισ κετικισ υπεραρικμίασ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, με 
ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ και με βάςθ το Π.Δ.50/96 όπωσ τροποποιικθκε ι ςυμπλθρϊκθκε από το Π.Δ.100/97, κα 
κρικοφν ωσ λειτουργικά υπεράρικμοι, κατά ςειρά, οι τελευταίοι  τοποκετθκζντεσ  εκπαιδευτικοί ςτθ ςχολικι 
μονάδα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των κλειςτϊν ι ςε αναςτολι ςχολικϊν μονάδων δεν είναι 
απαραίτθτο να κάνουν τθ ςχετικι διλωςθ, διότι όλοι κρίνονται υπεράρικμοι αυτοδίκαια.  

Οι λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί διατθροφν τθν οργανικι τουσ κζςθ. 
 

 
Σσνημμένα: 
- Πίνακας Στολικών μονάδων με Λειηοσργικές Υπεραριθμίες ΠΕ60  
- Πίνακας Στολικών μονάδων με Λειηοσργικές Υπεραριθμίες ΠΕ70 
- Πίνακας Στολικών μονάδων με Λειηοσργικές Υπεραριθμίες ΠΕ70 EAE 
-Ένησπο Δήλωζης 
                                                                     

Η  Διευκφντρια 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Πειραιά 
 
 

Αθαναςία Μεϊντάςη 
 

                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

---------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ 
&  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σαχ. Δ/νςθ     : Καραολι - Δθμθτρίου 50 
 185 32   ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ιςτοςελίδα          : http://dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πλθροφορίεσ  : 
Μαρία φθναρολάκθ 
Δεςφπρθσ Αντϊνθσ 

Σθλζφωνο      : 210 – 41.77.851 

e-mail          : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πειραιάσ, 29 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτ. Π.Ε. 12176 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Π ρ ό σ κ λ η σ η 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή θετικήσ ή αρνητικήσ δήλωςησ υπεραριθμίασ εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 

ΕΑΕ» 
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