ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ.
Αγαπητοί συνάδελφοι-σσες
Με αφορμή ένσταση εκπ/κού σχετικά με τις οργανικές υπεραριθμίες στις 2505-2018 υποβάλαμε αίτηση προς τη Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ για να προωθήσει η υπηρεσία
στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων το εξής
ερώτημα:
«Πόσες ώρες πλεόνασμα πρέπει να έχει ένας εκπ/κός ώστε να χαρακτηριστεί
οργανικά υπεράριθμος και αν υπάρχει σχετικός νόμος, Υπουργική απόφαση ή
διευκρινιστική εγκύκλιος στην οποία αναφέρεται αυτό».
Η απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι αυτούσια η εξής:
«Αναφορικά με το από 25-05-2018 αίτημά σας, όπως μας διαβιβάστηκε με το

υπ’αριθμ. 6630/25-05-2018 έγγραφο από τη ΔΔΕ Πιερίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, κατά το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα
της υπηρεσίας μας:
Τα ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 7 του Π.Δ. 50/96 περί οργανικής υπεραριθμίας: «Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι
εκπαιδευτικοί με αίτηση τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω
σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης τους.»
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.9 των ανωτέρω διατάξεων ορίζεται ότι «Οι διατάξεις
της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
Σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δοθεί με τα υπ’αριθμ.
84582/Δ2/20-06-2013 και 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3δ του Π.Δ. 100/97 και το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003, αρμόδιο όργανο για τις τοποθετήσεις και τη ρύθμιση των υπεραριθμίων, είναι το οικείο
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).»

Από τα έγγραφα που επικαλούνται στην παραπάνω απάντηση μόνο στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 84582/Δ2/20/06/2013 έγγραφο του Υφυπουργού Θ. Παπαθεοδώρου με
θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών
εκπ/κών Β/θμιας εκπαίδευσης» αναφέρεται ότι ο εκπ/κός χωρίς μαθήματα
Α΄ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος.
Σε πολλά ΠΥΣΔΕ της χώρας καθώς επίσης και στο δικό μας, για να υπάρξει οργανική υπεραριθμία σε μία σχολική μονάδα σε συγκεκριμένη ειδικότητα, πρέπει το
πλεόνασμα των ωρών με μαθήματα Α΄ ανάθεσης να είναι τουλάχιστον 12.
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιο παράδειγμα και προβληματισμούς, που
αποδεικνύουν ότι χρειάζονται νομοθετικές βελτιώσεις πάνω στις υπεραριθμίες ώστε
όλα τα ΠΥΣΔΕ να λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Παράδειγμα
Σε μία σχολική μονάδα στον πίνακα Α΄ (πίνακας οργανικών κενώνπλεονασμάτων) εμφανίζεται πλεόνασμα 8 ωρών στους Μαθηματικούς.
• 1ος τρόπος (Σύμφωνα με την εγκύκλιο του 2013 όπου χαρακτηρίζεται υπεράριθμος ο εκπ/κός, που δεν έχει τουλάχιστον 12 ώρες με μαθήματα Α΄ ανάθεσης) θα έχουμε τα εξής πιθανά σενάρια:
Α) ο τελευταίος τοποθετηθείς εκπ/κός έχει υποχρεωτικό ωράριο 18 ώρες, οπότε θα έχει 10 ώρες με μαθήματα Α΄ ανάθεσης (αφού του λείπουν 8 ώρες) και χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
Β) ο τελευταίος τοποθετηθείς εκπ/κός έχει υποχρεωτικό ωράριο 20 ή 21 ή 23
ώρες, οπότε θα έχει τουλάχιστον 12 ώρες με μαθήματα Α΄ ανάθεσης (αφού του λείπουν 8 ώρες) και δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
Προσοχή!!!
Αυτό όμως που κάνει το πρόβλημα ακόμη ποιο σύνθετο είναι το γεγονός ότι με
βάση τη νομοθεσία μπορεί να δηλώσει να χαρακτηριστεί υπεράριθμος και παλαιότερα τοποθετηθείς εκπ/κός, πράγμα που σημαίνει ότι ανάλογα με το υποχρεωτικό του
ωράριο μπορεί κάποιος να είναι υπεράριθμος αλλά μπορεί και όχι. Υπενθυμίζουμε
βέβαια ότι η υπεραριθμία έχει οριστεί από προηγούμενη διαδικασία ανά σχολική μονάδα και ειδικότητα και δεν μπορεί το ΠΥΣΔΕ να γνωρίζει εκ των προτέρων το ωράριο του πιθανού υπεράριθμου.
Τελικά θα βγει υπεράριθμος σ’ αυτή τη σχολική μονάδα στη συγκεκριμένη ειδικότητα ή όχι?
• 2ος τρόπος (Σύμφωνα με την τακτική να βγαίνει υπεραριθμία σε μία σχολική
μονάδα μόνο εφόσον το πλεόνασμα στη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι τουλάχιστον 12 ώρες).
Ανεξάρτητα από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κών, εφόσον το πλεόνασμα των
ωρών είναι 8 ώρες και είναι κάτω από τις 12 ώρες κανείς εκπ/κός δεν θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις περιπτώσεις που εμφανίζεται πλεόνασμα
7, 9, 10 ή 11 ώρες.
2) Αν εφαρμοστεί ο 1ος τρόπος τότε πέρα από την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας του χαρακτηρισμού των υπεραρίθμων, επιπλέον θα αυξανόταν υπερβολικά
ο αριθμός των υπεράριθμων εκπ/κών, με σοβαρές επιπτώσεις για τους εκπ/κούς που
παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χωρίς οργανική θέση,
αλλά και για τις μικρές σχολικές μονάδες που θα παρέμεναν με ελάχιστους οργανικά
ανήκοντες εκπ/κούς.
3) Αν εφαρμοστεί ο 1ος τρόπος τότε θα χαθούν πολλές οργανικές θέσεις κάτι που
είναι εις βάρος όλου του κλάδου.
4) Αν εφαρμοστεί ο 1ος τρόπος τότε θα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει κατάχρηση
των ευνοϊκών ρυθμίσεων, που προβλέπονται για τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων
(αφού με μείωση των ωρών Α΄ ανάθεσης κατά 1 ώρα) τη μία χρονιά θα παίρνει κάποιος οργανική με 12 ώρες και την επόμενη με 11 ώρες θα χαρακτηρίζεται υπεράριθμος και μάλιστα με στοιχεία πολύ επισφαλή από τις σχολικές μονάδες εξ’ αιτίας
της ιδιαίτερης βιασύνης του Υπουργείου μας ως προς τις τα τοποθετήσεις και των
πολλών μεταβολών που συμβαίνουν στο χώρο της παιδείας.
Σημείωση
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι αρμόδιοι να δώσουν ενιαίες οδηγίες στα ΠΥΣΔΕ, ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα του δικαίου και να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα
εκπ/κοί και συμβούλια.
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