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ΘΕΜΑ:  «Τπηρεςιακζσ  μεταβολζσ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, διευκρινίςεισ  για τον προςδιοριςμό 

των υπεραριθμιών αριθμητικά και των εκπαιδευτικών ονομαςτικά ωσ οργανικά 
υπεράριθμων,  επιλογζσ και διαδικαςία τοποθζτηςησ των ονομαςτικά υπεράριθμων». 

Εν όψει τθσ ςυνεδρίαςθσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ τθν Σετάρτθ 20 Μαΐου 2020, ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που ανακοινϊκθκε (ζγγραφο υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.11.1/6929/27.04.2020 τθσ ΔΙΔΕ 
ΕΒΡΟΤ), κρίνεται από τθν υπθρεςία μασ ωσ απαραίτθτο και επιβεβλθμζνο να προβοφμε ςε 
οριςμζνεσ διευκρινίςεισ – παρατθριςεισ. 

Σο Τπερεςιακό υμβοφλιο (ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ) όπωσ και κάκε υπθρεςία υποχρεοφται και οφείλει να 
λειτουργεί με βάςθ οριςμζνεσ αρχζσ, όπωσ είναι: Η αρχι τθσ νομιμότθτασ (εφαρμογι τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ), τθσ διαφάνειασ των αποφάςεων, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των 
εμπλεκομζνων, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ των υπεραρικμιϊν αρικμθτικά ανά 
ειδικότθτα και ςτον κλάδο (μόνο ΠΕ04) ανά ςχολικι μονάδα  πραγματοποιείται ςφμφωνα με το 
ιςχφον θεςμικό πλαίςιο (άρκρο 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ι 
ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997 και άλλεσ διατάξεισ και ιςχφει). 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: 
Με βάςη την ιςχφουςα νομοθεςία η υπεραριθμία ΔΕΝ ΡΤΘΜΙΖΕΣΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ από την 
υπηρεςία, αλλά μετά τη ςφμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου.  

Επομζνωσ γίνεται φανερό ότι εάν ο/θ εκπαιδευτικόσ που κρίνεται οργανικά υπεράριθμοσ δεν το 
κελιςει θ υπθρεςιακι του κατάςταςθ δεν μεταβάλλεται.  

Διατυπϊνεται, ζντονα, θ άποψθ ότι θ μθ καταγραφι και αποτφπωςθ τθσ πραγματικότθτασ, ωσ 
προσ τον προςδιοριςμό των υπεραρικμιϊν (αρικμθτικά και ονομαςτικά) εξυπθρετεί «το 
ςυμφζρον» ι «τα ςυμφζροντα» των εκπαιδευτικϊν».  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 
Εάν το Τπθρεςιακό υμβοφλιο (ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ) ι οποιαδιποτε υπθρεςία λαμβάνει αποφάςεισ με 
βάςθ τθν εξυπθρζτθςθ «του ςυμφζροντοσ» ι «των ςυμφερόντων», αυτό εκτόσ από παράνομο 
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είναι και επικίνδυνο. Ο κακζνασ ασ φανταςτεί τι κα ςυμβαίνει όταν τα ατομικά ι ςυλλογικά 
όργανα «εκτιμοφν» κάκε φορά «το ςυμφζρον» ι «τα ςυμφζροντα» και αναλόγωσ αποφαςίηουν. 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ – ΠΑΡΑΙΣΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

Οριςμζνεσ διευκρινίςεισ, ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ του αρικμοφ των τμθμάτων ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ και τισ παραιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν. 

Με βάςθ το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, δεν προκφπτει υποχρζωςη, αλλά είναι ςτθ δυνθτικι 
ευχζρεια τθσ υπθρεςίασ να προβαίνει ςε πρόβλεψθ, γιατί όπωσ είναι γνωςτό οι εγγραφζσ των 
μακθτϊν (άρα και οι επιλογζσ τουσ, τφποσ ςχολικισ μονάδασ, ομάδεσ προςανατολιςμοφ ΓΕΛ, 
τομζασ, ειδικότθτα ΕΠΑΛ, κλπ) γίνονται ςε μεταγενζςτερο χρόνο από το χρόνο που 
πραγματοποιοφνται οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ. 

ΗΜΕΙΩΗ: 
Η υπθρεςία προζβθ ςιμερα, μετά από ειςιγθςθ – παρατιρθςθ του αιρετοφ μζλουσ του ΠΤΔΕ 
ΕΒΡΟΤ Κουςινίδθ Χαρίλαου, ςε ανακεϊρθςθ του αρικμοφ των τμθμάτων ςτθν Αϋ τάξθ ςτα 
ςχολεία (1ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ, 3ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ και 4ο Γυμνάςιο 
Αλεξανδροφπολθσ) από τζςςερα (04) τμιματα ςε πζντε (05). Γιατί αναγνϊριςε ότι, από τθ ςτιγμι 
που δεν ιδρφκθκε ακόμα το 6ο Ημεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ, οι μακθτζσ πρζπει να 
κατανεμθκοφν ςτα υφιςτάμενα ςχολεία. Ωσ εκ τοφτου προτείνονται αλλαγζσ και διορκϊςεισ 
ςτουσ πίνακεσ υπεραρίκμων και οργανικϊν κενϊν. 

Μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 υπιρχε ρθτι πρόβλεψθ, ςτο τότε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, 
οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ να γίνονται με τθν υφιςτάμενθ και δεδομζνθ κατάςταςθ. 

Αυτό ζχει και τθν εξιγθςι του, γιατί; 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Εάν θ υπθρεςία προβλζπει ότι ςε ζνα ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ κα λειτουργιςει ι δεν κα  λειτουργιςει 
ςτθν Γϋ τάξθ θ ομάδα προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν, εάν τελικά δεν επαλθκευτεί θ 
πρόβλεψθ, αυτό μπορεί να ςθμαίνει, είτε φπαρξθ οργανικοφ κενοφ, ενϊ αυτό ςτθν 
πραγματικότθτα δεν κα υφίςταται, είτε φπαρξθ υπεραρικμίασ, που και αυτι ςτθν 
πραγματικότθτα δεν κα υφίςταται. Επομζνωσ γίνεται φανερό ότι θ υπθρεςία μπορεί να 
«καταςκευάςει» μία κατάςταςθ που δεν κα ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. 

Ωσ προσ ςτισ αιτιςεισ παραίτθςθσ των εκπαιδευτικϊν, το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, για τον 
υπολογιςμό των οργανικϊν κενϊν που δθμιουργοφνται από τισ παραιτιςεισ ι τισ απολφςεισ 
εκπαιδευτικϊν, ζχει τθν πρόβλεψθ τθσ υποχρεωτικισ ςυμπερίλθψθσ μόνο των εκπαιδευτικϊν 
που απολφονται αυτοδίκαια από τθν υπθρεςία και όχι και των εκπαιδευτικϊν που υποβάλουν 
παραίτθςθ, τα κενά λόγω παραίτθςθσ υπολογίηονται ςτο επόμενο ςχολικό ζτοσ. Αυτό ςυμβαίνει 
γιατί οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε αςφαλι δεδομζνα. Η υπθρεςία μασ 
για το ςχολικόσ ζτοσ 2020-2021 υπολόγιςε τα κενά που δθμιουργοφνται λόγω παραίτθςθσ, γιατί 
εξζπνευςε το χρονικό διάςτθμα που κα μποροφςαν να ανακαλζςουν τθν αίτθςθ παραίτθςθσ οι 
ενδιαφερόμενοι και ωσ εκ τοφτου θ αίτθςι τουσ κατζςτθ οριςτικι. 

υμπεραςματικά ςτα τελευταία ζξι ςχολικά ζτθ οι προβλζψεισ τισ υπθρεςίασ μασ, ωσ προσ τον 
αρικμό των τμθμάτων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, επαλθκεφτθκαν πλιρωσ. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Ερώτημα: 
Γιατί να κρικοφν κάποιοι υπεράρικμοι; Αφοφ και οι ίδιοι γνωρίηουν καλφτερα από τον κακζνα ότι 
είναι υπεράρικμοι; 
Απάντηςη: 
Εάν θ υπθρεςία δθλϊνει επιςιμωσ άλλα από αυτά που όλοι γνωρίηουν, και μάλιςτα καλά, τότε 
ποια αξιοπιςτία κα διακζτει και πϊσ μπορεί να πείκει ότι δε λειτουργεί με ςκοπιμότθτεσ; 

Ερώτημα: 
Ποια μεταβολι επζρχεται ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ που κρίνεται 
ονομαςτικά υπεράρικμοσ; 
Απάντηςη: 
Η υπθρεςιακι κατάςταςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ, εάν ο ίδιοσ δεν υποβάλλει ΔΗΛΩΗ προτίμθςθσ 
για τθν κατάλθψθ κάποιου οργανικοφ κενοφ, δε μεταβάλλεται.  

Ερώτημα: 
Αφοφ ςτθν ομάδα ι ςτισ όμορεσ ομάδεσ δεν καταγράφεται οργανικό κενό, τότε ποιοσ ο λόγοσ να 
δθλϊνεται θ υπεραρικμία;  
Απάντηςη: 
Είναι προφανζσ ότι θ άποψθ που ιςχυρίηεται ότι υπεραρικμίεσ πρζπει να δθλϊνονται μόνο ςε 
εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που εμφανίηεται οργανικό κενό πάςχει ςτα εξισ ςθμεία: 

- Η κρίςθ τθσ υπθρεςίασ δε βαςίηεται ςε αρχζσ αλλά γίνεται κατά περίπτωςθ, επομζνωσ 
ενζχει ςκοπιμότθτεσ. 

- Πϊσ κα μπορεί να δικαιολογθκεί μια απόφαςθ τθσ υπθρεςίασ ςτο μζλλον, θ οποία κα 
είναι ριηικά διαφορετικι από τθν φετινι χωρίσ να ζχουν μεταβλθκεί τα δεδομζνα ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ που εφζτοσ καταγράφεται υπεραριρκμία, επειδι κα εμφανιςκοφν 
οργανικά κενά; 

Ερώτημα: 
Είναι «καλό» ι «κακό» να κρικεί κάποιοσ ονομαςτικά υπεράρικμοσ; 
Απάντηςη: 
Καλό είναι να υπάρχει οργανικι με ωράριο εργαςίασ. Όμωσ το ερϊτθμα είναι παραπλανθτικό, 
γιατί ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να γνωρίηουμε ποιεσ είναι οι επικυμίεσ των εκπαιδευτικϊν. 

Κλείνοντασ, όταν λζμε «όλα ςτο φωσ», αλλά κάποια κζλουμε να «τα κρφβουμε κάτω από το 
χαλί» τι ακριβϊσ εννοοφμε; 
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