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               Προς:  τους Εκπαιδευτικούς των  
  αναφερόμενων   
  Σχολικών Μονάδων Δ/νσης  
  Π.Ε. Κυκλάδων                                                                                                                   

                                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση δήλωσης λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2021-
2022» 

 

 Το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων με την αριθ. 15/07-07-2021 Πράξη του, διαπίστωσε Λειτουργικά 

Πλεονάσματα Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 για το διδακτικό έτος 2021-2022, ως εξής: 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΝΗΣΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ 

 
ΣΥΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 

 
  ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 ΝΗΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ 

 ΝΑΞΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ 1 

   ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 ΝΗΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ 

 ΤΗΝΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 1 

   ΣΥΝΟΛΟ 1 

  

 

 Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 12 παρ.2 του Π.Δ. 100/1997, παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που 

ανήκουν οργανικά στις Σχολικές Μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, να 

δηλώσουν, εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι. 

Βαθμός ασφαλείας: 
Βαθμός προτεραιότητας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 
Ερμούπολη, 07-07-2021 
Αριθ. Πρωτ : Φ.11.3/5931 

 

 

                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΠΥΣΠΕ 

ΑΔΑ: 662346ΜΤΛΗ-ΔΤΠ



 Οι δηλώσεις θα υποβληθούν από Τετάρτη 07-07-2021 έως την Παρασκευή 09-07-2021 και ώρα 

12:00 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr (Η 

αίτηση-δήλωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη). 

Επισημαίνουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα: 
 

Α) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί 

που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 

Β) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι 

εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι/ες στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που 

μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που 

τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης 

τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό 

μονάδων μετάθεσης. 

Γ) Ο αριθμός των πλεονασμάτων/κενών ανά σχολική μονάδα υπολογίζεται με βάση τα σημερινά 

δεδομένα. Μετά τις υπηρεσιακές μεταβολές που θα ακολουθήσουν ο αριθμός αυτός μπορεί να 

διαφοροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και η 

δυνατότητα τους να επιστρέψουν στην  οργανική τους θέση αν και όταν εκλείψει η υπεραριθμία ή 

δημιουργηθούν κενά. 

 

 

 

 

 
 Ο Διευθυντής 

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 

 

 Χρήστος Καφτηράνης 
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