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∆ηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι µεταβολές σχολικών µονάδων
Τι ισχύει για ∆ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
∆ηµοσιεύθηκαν την εποµένη!!! (26/5) των εκλογών οι Υποβιβασµοί, Συγχωνεύσεις και
Καταργήσεις ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (αλλά και Ιδρύσεις, Προαγωγές), όπως είχαν
διαρρεύσει στον ηµερήσιο τύπο και το διαδίκτυο την προεκλογική περίοδο. Παρά τις υποσχέσεις
σε διάφορους φορείς ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο σχέδιο που διέρρευσε (;) τίποτε δεν άλλαξε
µέχρι το Τυπογραφείο. Επισηµαίνουµε το γεγονός ότι στο νόµο του προϋπολογισµού (σελ.
55) προβλέπονται 1676 συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων µε συνέπεια να αναµένουµε και
τα χειρότερα στο άµεσο µέλλον! Με αφορµή, λοιπόν:
•
•

τα - εύλογα - ερωτήµατα και την έκδηλη ανησυχία των συναδέλφων για τις
επερχόµενες αλλαγές,
τις διαµαρτυρίες άλλων που αφορούν στην εφαρµογή – από τα οικεία ΠΥΣΠΕ - της
κείµενης νοµοθεσίας για τις υπεραριθµίες που προκύπτουν,

προχωρούµε στην έκδοση αυτού του ενηµερωτικού σηµειώµατος µε σκοπό την ενηµέρωση των
συναδέλφων και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων τους. Επισηµαίνουµε το γεγονός ότι
τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να διορθώσουν αποφάσεις παρελθόντων ετών, οι
οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εσφαλµένης ερµηνείας της κείµενης νοµοθεσίας (αναφερόµαστε
παρακάτω) και ύστερα να προχωρήσουν στη διαδικασία των φετινών υπηρεσιακών µεταβολών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για το
χαρακτηρισµό και την τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών, επισηµαίνουµε τα
παρακάτω:
•

•

Στις περιπτώσεις υποβιβασµού σχολείου και συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων οι
εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθµοι είτε αποκτούν νέα οργανική (µε τη διαδικασία
που περιγράφουµε παρακάτω) είτε παραµένουν στο σχολείο - στο οποίο κρίθηκαν
υπεράριθµοι - και διατίθενται για την κάλυψη κενών. ∆ΕΝ χαρακτηρίζονται «διαθεσίτες»,
όπως συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις (ανά την επικράτεια).
Στις περιπτώσεις καταργήσεων σχολικών µονάδων όλοι οι εκπαιδευτικοί κρίνονται
υπεράριθµοι και είτε αποκτούν νέα οργανική είτε παραµένουν ως υπεράριθµοι στη
∆ιάθεση του ΠΥΣΠΕ (της Περιοχής Μετάθεσης που ανήκουν, αν υπάρχουν περισσότερες
της µιας). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να άρουν την υπεραριθµία τα
επόµενα έτη, συµµετέχοντας στη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθµων
εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας ή όµορης, όπου
ανήκε το σχολείο το οποίο καταργήθηκε, µέχρι την απόκτηση νέας οργανικής θέσης.
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Η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικών
Γενικά
Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις υπεραριθµίες των εκπαιδευτικών εντός της
Περιοχής Μετάθεσης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.∆τος 50/96, όπως
έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 12 του Π.∆τος 100/97.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε «ειδική
κατηγορία» µετάθεσης πλην των πολυτέκνων, καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την διετία υποχρεωτικής παραµονής
τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιθυµούν, οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία (πλην των πολυτέκνων),
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να κριθούν υπεράριθµοι, αλλά στην περίπτωση αυτή
κρίνονται και συγκρίνονται µαζί µε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί
υπεράριθµοι, βάσει των συνολικών µορίων που συγκεντρώνουν και δεν µπορούν να
επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία, ώστε να προηγηθούν των λοιπών
υπεραρίθµων κατά την άρση υπεραριθµίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.

Α. ∆ιαδικασία χαρακτηρισµού εκπαιδευτικών ως υπεράριθµων
Η όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΠΕ στο να χαρακτηρίσουν ονοµαστικά τους
υπεράριθµους εκπαιδευτικούς είναι µία και ενιαία για τους υποβιβασµούς, τις συγχωνεύσεις καταργήσεις σχολικών µονάδων και περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.∆τος 50/1996.
1ο Βήµα
Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθµίας σε σχολικές
µονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαµβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των µεταθέσεων από
Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δηµοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων µε τις µεταβολές
των σχολικών µονάδων (υποβιβασµοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές).
2ο Βήµα
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά
στα σχολεία όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθµία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ∆ήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του
Κλάδου ή της Ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθµία.
3ο Βήµα
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους υπεράριθµους
εκπαιδευτικούς, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
Περίπτωση α’: Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι,
χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων
µετάθεσης.
Περίπτωση β’: Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι,
χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη
σχολική µονάδα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί (της περίπτωσης β’) που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων που συγχωνεύονται (άρθρο 14, παρ. 1, περιπτ. β’, εδ. β’ του Π.∆τος 50/96). Πρακτικά
αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων που συγχωνεύονται θεωρείται
ότι ανήκουν στο σχολείο που «διασώζεται». Για τον καθορισµό του έτους τοποθέτησης
λαµβάνεται υπόψη το έτος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κάθε σχολείο πριν τη
συγχώνευση. ∆ε λαµβάνεται, δηλαδή, υπόψη, ποιας σχολικής µονάδας το όνοµα διατηρήθηκε
µετά τη συγχώνευση ή αν δόθηκε νέο. Για το χαρακτηρισµό των - τυχόν - υπεραρίθµων
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφουµε παραπάνω (περιπτώσεις α’ και β’).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν λάβουµε υπόψη τα ερωτήµατα συναδέλφων που φτάνουν σε εµάς από
διάφορα σηµεία της χώρας, συµπεραίνουµε ότι τα περισσότερα ΠΥΣΠΕ έχουν καθορίσει - σε
σχολικές µονάδες που συγχωνεύτηκαν κατά το παρελθόν - ως έτος τοποθέτησης των
εκπαιδευτικών το έτος που αυτές συγχωνεύτηκαν. Πρόκειται για εσφαλµένη ερµηνεία των
διατάξεων και επιβάλλεται να διορθωθούν άµεσα οι εν λόγω αποφάσεις.
4ο Βήµα
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες
σχολικές µονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών.

Β. ∆ιαδικασία τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικών
1. Όταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου
στην σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι
υπεράριθµοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυµούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο
σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και επιθυµούν (καταθέτοντας
δήλωση προτίµησης) 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 µε αυτή του σχολείου τους.
3. 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 (µετά την τοποθέτηση των υπεράριθµων
εκπαιδευτικών της ίδιας οµάδας σχολείων).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί αποδεχόµενοι τη συγκεκριµένη διαδικασία µε τη
δήλωση επιθυµίας να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας οµάδας, αν υπάρχει κενό στην ίδια
οµάδα σχολείων µε το σχολείο όπου υπηρετούσαν, δεν τοποθετούνται σε σχολείο της όµορης
οµάδας.
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4. Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και δεν υπέβαλαν δήλωση
τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν
σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση προτίµησης σε
κενές θέσεις σχολείων της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης, συγκρινόµενοι µε όλους τους
εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15
του Π.∆τος 50/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Π.∆τος 100/97.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων µπορούν, εφόσον το
επιθυµούν, να µετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο
σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, αν σε αυτό υπάρξουν κενές θέσεις.
5. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις
παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι (ή στη διάθεση της ∆/νσης αν το
σχολείο έχει καταργηθεί) και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές µονάδες για
συµπλήρωση του ωραρίου τους.
Τι ισχύει για το ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας όταν αυτή καταργείται
Σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 «∆ιευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία
καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή
σχολικής µονάδας της ίδιας διεύθυνσης, µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου».
Τι ισχύει για τους ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων όταν αυτές συγχωνεύονται

Σε περίπτωση συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων, από τους δύο ∆ιευθυντές παραµένει στο
νέο σχολείο αυτός που στους αξιολογικούς πίνακες (του 2011) συγκεντρώνει το µεγαλύτερο
αριθµό µορίων. Για τον άλλο ∆ιευθυντή εφαρµόζεται η προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου
27, παρ. 4 του Ν. 3848/10 (106139∆1/30-8-2010, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας).

Τι ισχύει για το ∆ιευθυντή ∆ηµοτικού Σχολείου που υποβιβάζεται σε κάτω του 4/θ
Σε περίπτωση υποβιβασµού, ακόµα και λειτουργικού, σε κάτω του 4/θεσίου, ο εν λόγω
∆ιευθυντής τοποθετείται κατά προτεραιότητα, ύστερα από δήλωσή του, σε κενή θέση,
ανεξάρτητα αν η σχολική µονάδα ήταν στις αρχικές προτιµήσεις του. Αν δεν καταστεί δυνατή η
τοποθέτησή του σε άλλη διευθυντική θέση, ο ενδιαφερόµενος παραµένει ως Προϊστάµενος
στην σχολική µονάδα.
Τι ισχύει στην περίπτωση προαγωγής ∆ηµοτικού Σχολείου σε άνω του 3/θεσίου
Σε περίπτωση προαγωγής ∆ηµοτικού Σχολείου σε άνω του 3/θεσίου τοποθετείται (µέχρι
λήξης της θητείας) ∆ιευθυντής από τους αξιολογικούς πίνακες, εφόσον οι υποψήφιοι
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.
Σε περίπτωση που το σχολείο θα είναι, λόγω του µαθητικού δυναµικού, λειτουργικά
4/θέσιο και άνω την επόµενη σχολική χρονιά (2014-2015), η παραπάνω τοποθέτηση θα έχει
διάρκεια µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Επισκεφτείτε µας και στο facebook (Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος, µε ελληνικούς χαρακτήρες)
Μάιος 2014
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