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ΠΡΟ:
χολικζσ Μονάδεσ Περιφερειακήσ
Ενότητασ ερρών

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιςη ςχετικά με τον τρόπο υπολογιςμοφ των υπεραριθμιών».
ασ ενθμερώνουμε ότι τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν κρίςθ και τοποκζτθςθ υπεραρίκμων
εκπαιδευτικών ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπωσ τροποποιικθκε από το ΠΔ 100/1997 και ιςχφει.
ε ό,τι αφορά ςτθ διαπίςτωςθ υπεραρικμίασ ςε ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα, ςφμφωνα με το
υπ’ αρικμ. 84582/Δ2/20-06-2013 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ, υπεράρικμοσ κρίνεται ο
εκπαιδευτικόσ που ςυγκεντρώνει κάτω από 12 ώρεσ μαθημάτων α’ ανάθεςησ, ακολουκώντασ τθ
διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ ωσ άνω διατάξεισ.
Παρακαλοφμε οι Διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων μζχρι αφριο Σετάρτη 24-5-2017 και ώρα
12μ.μ. να αποςτείλουν τα ονόματα των ςυναδζλφων εκπαιδευτικών που κρίνονται υπεράρικμοι
ςφμφωνα με τον παραπάνω υπολογιςμό.
Επίςθσ ςασ ενθμερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανικουν οργανικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ
που προκφπτει υπεραρικμία ςτθν ειδικότθτά τουσ, κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ. Με αυτι
κα δθλώνεται εάν επικυμοφν ι δεν επικυμοφν να χαρακτθριςτοφν ωσ υπεράρικμοι. Η ανωτζρω
διαδικαςία προβλζπεται από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 14 του ΠΔ 50/96: «Αν κατά τθ ςφνταξθ των παραπάνω πινάκων διαπιςτωκεί υπεραρικμία εκπαιδευτικών ςε ςχολικζσ μονάδεσ, αυτι
ρυκμίηεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: καλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ι
ειδικότθτασ που ανικουν οργανικά ςτο ςχολείο όπου διαπιςτώκθκε θ υπεραρικμία να δθλώςουν,
εντόσ 3 εργάςιμων θμερών, αν επικυμοφν ι όχι να κρικοφν υπεράρικμοι».
Με τθ διαδικαςία αυτι διαςφαλίηεται θ ενθμζρωςθ όλων των ςυναδζλφων, οφτωσ ώςτε να μθν
παρατθρθκεί το φαινόμενο να ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των υπεραρίκμων και
ςτθ ςυνζχεια κάποιοι ςυνάδελφοι να εκδθλώςουν τθν επικυμία να χαρακτθριςτοφν ωσ υπεράρικμοι, πράγμα το οποίο κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μθ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ.
Η διαδικαςία γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο με βάςθ τισ οδθγίεσ που ςτείλαμε ιδθ και προωκοφμε εκ νζου. Η νζα προκεςμία ορίηεται μζχρι τθν Πζμπτη 25-05-2017 και ώρα 9 π.μ.
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