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Αλλαγές που επιφέρει ο «σχολικός Καλλικράτης» στις
υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών
Με αφορµή τα - εύλογα - ερωτήµατα συναδέλφων και την έκδηλη ανησυχία για τις
αλλαγές που επέρχονται, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω.

1. Η κατάργηση οργανικών θέσεων µπορεί να επιφέρει απόλυση εκπαιδευτικού;
«Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν» (άρθρο
39, παρ. 1 του Ν. 3528/07).
«Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι

οποίοι, κατά συνταγµατική ή νοµοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις,
καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος (σ.σ. του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα) για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από
τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις» (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3528/07).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις (Ν.
1566/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και δεν εµπίπτουν στη ρύθµιση του
Υπαλληλικού Κώδικα. Οι οργανικές θέσεις νοούνται αφηρηµένες και έχουν
νοµοθετηθεί ενιαία - κατά Κατηγορία και Κλάδο. Κατά συνέπεια οι υπεραριθµίες που
προκύπτουν από καταργήσεις - συγχωνεύσεις και υποβιβασµούς σχολικών µονάδων
αντιµετωπίζονται µε τις διατάξεις του Π.∆τος 50/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
100/97 (βλέπε παρακάτω). Η απάντηση, λοιπόν, στο τεθέν ερώτηµα είναι - κατηγορηµατικά
- ΟΧΙ.

2. Πώς ορίζεται η οργανικότητα στα Νηπιαγωγεία;
Τα Νηπιαγωγεία είναι µονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία
φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από
είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια. Ο αριθµός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται
στα 25 νήπια (Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, Υπουργική Απόφαση).

3. Πώς ορίζεται η οργανικότητα στα ∆ηµοτικά σχολεία;
Η οργανικότητα των ∆ηµοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία
δεκαπέντε (15) µαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα µονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και
για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) µαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής
(Φ.3/897/97652/Γ1/ 25-9-2006, Υπουργική Απόφαση):
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Μαθητές
∆άσκαλοι
Οργανικότητα
10 έως 15
1
µονοθέσιο
16 έως 30
2
διθέσιο
31έως 45
3
τριθέσιο
46 έως 100
4
τετραθέσιο
101 έως 125
5
πενταθέσιο
126 έως 150
6
εξαθέσιο
151 έως 175
7
επταθέσιο
176 έως 200
8
οκταθέσιο
201 έως 225
9
εννιαθέσιο
226 έως 250
10
δεκαθέσιο
251 έως 275
11
ενδεκαθέσιο
276 έως 300
12
δωδεκαθέσιο
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τον προσδιορισµό των οργανικών θέσεων στα 6/θέσια σχολεία και άνω,
υπολογίζεται και µία θέση επιπλέον (Κλάδου Π.Ε. 70).
Στα ολιγοθέσια (3/θέσια, 2/θέσια και 1/θέσια) σχολεία δεν υπολογίζεται θέση
ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στις περιπτώσεις υποβιβασµού ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων η νέα
οργανικότητα ορίζεται µε υπουργική απόφαση.

4. Πώς προκύπτει υπεραριθµία σε σχολική µονάδα;
Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών - σε σχολικές µονάδες της Α/θµιας Εκπαίδευσης - είναι
δυνατόν να προκύψουν από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασµό, διαίρεση ή
συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία (άρθρο 14, παρ. 1 του Π.∆τος 50/96).

5. Πώς διαπιστώνεται η υπεραριθµία στις συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων;
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών µονάδων για τη διαπίστωση υπεραριθµίας
κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται (άρθρο 14, παρ.
1 του Π.∆τος 50/96 και άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2986/02) και τοποθετούνται µε τη
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

6. Ποια η διαδικασία ρύθµισης των υπεραριθµιών;
Αν διαπιστωθεί υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζεται µε
την παρακάτω διαδικασία:
♦ Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά
στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι.
♦ Στη συνέχεια το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους
υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα 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
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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.
 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.

7. Πώς τοποθετούνται οι υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί;
•

•

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.
Οι 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 και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές
θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

8. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που δεν τοποθετούνται σύµφωνα µε την
παραπάνω διαδικασία;
•

•

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε
τη διαδικασία των παραπάνω περιπτώσεων, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων
της ίδιας περιοχής µετάθεσης, συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που
ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση.
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. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη
σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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 δηµιουργηθούν κενές θέσεις.

9. Εκπαιδευτικοί των Ειδικών κατηγοριών µπορούν να κριθούν ως υπεράριθµοι;
Όσοι έχουν µετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές κατηγορίες» - εκτός των
πολυτέκνων - εξαιρούνται και δεν κρίνονται ως υπεράριθµοι.

10.

Τι ισχύει για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς;

Οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη ρύθµιση των
υπεραριθµιών και συγκρίνονται µε όλους τους εκπαιδευτικούς (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν.
3848/10).
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Στελέχη Εκπαίδευσης και υπηρεσιακές µεταβολές
«∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του
για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας της ίδιας
∆ιεύθυνσης, µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου» (άρθρο 27, παρ. 4 του Ν.
3848/10).

«∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές
σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι
τοµέων Σ.Ε.Κ. µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µετατίθενται µε
αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις µεταθέσεις
των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά
τη λήξη της θητείας τους» (άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 3848/10).
«Οι υπηρετούντες σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς
και Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
επανέρχονται µετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις
εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις
οποίες µετατέθηκαν (σ.σ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους). Αν οι παραπάνω θέσεις
έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων
της προτίµησής τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ή του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή του οικείου
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου» (άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 3848/10).
«Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων και
Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθώς και Προέδρων ή ∆ιευθυνόντων Συµβούλων φορέων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, µετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις
παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων Στελεχών Εκπαίδευσης, υπηρετούν ως
Στελέχη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυµούν, εκτελώντας
καθήκοντα Σχολικών Συµβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον
οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του
Τµήµατος Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης» (άρθρο 26 του Ν. 3879/10).
Συνάδελφε
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις µαζί µας για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή απορία σου
έχει δηµιουργηθεί. Ο Αιρετός είναι το «µάτι», το «αυτί» και η «φωνή» του Κλάδου στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια.

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα!
Ιανουάριος 2011
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