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Ενηµερωτικό δελτίο Ιουνίου 2010 
 
 

1.  Αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό 
 
 

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 
(Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-06, Κοινή Υπουργική Απόφαση). 

Ο αριθµός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια 

(Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-06, Κοινή Υπουργική Απόφαση). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από καµιά διάταξη νόµου δεν προκύπτει προσαύξηση 10% 

του αριθµού µαθητών ανά Τµήµα, όπως αυτός ορίζεται στις ανωτέρω Υπουργικές 
Αποφάσεις. 

 
 

2. Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις 

 
 

Καθώς ολοκληρώνεται σε όλα τα ΠΥΣΠΕ της χώρας η διαδικασία των 
µεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, θεωρούµε υποχρέωσή µας να 
απαντήσουµε στον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε από συναδέλφους σχετικά µε 
την εφαρµογή ή όχι των διατάξεων του νόµου που ψηφίστηκε πρόσφατα 
(3848/2010). Έτσι: 
 

� Στο ακροτελεύτιο άρθρο του Ν. 3848/2010 ορίζεται ότι: «Η ισχύς του παρόντος 
νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του» (άρθρο 
48).  

� Στο άρθρο 30, παρ. 1, εδ. γ’ ορίζεται ότι: «Η υποχρέωση της διετούς 
πραγµατικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την 
οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή 
τους, από το σχολικό έτος 2010−2011 και µετά». 

� Με τις παρ. 3, 4, και 5 του άρθρου 30 επέρχονται σηµαντικές αλλαγές όσον 
αφορά την «προτεραιότητα των πολυτέκνων στις µεταθέσεις εντός της ίδιας 
Περιοχής» (καταργείται), αλλά και στη «µοριοδότηση των ετών υπηρεσίας και 
της εντοπιότητας». 



http://users.sch.gr/dimitrako 2 

 
 
Επισηµαίνουµε ότι ο Ν. 3848/10 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 

στις 19 Μαΐου, ηµεροµηνία κατά την οποία η διαδικασία των µεταθέσεων – 
τοποθετήσεων βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο. Ήδη, πολλά ΠΥΣΠΕ είχαν προχωρήσει 
στην κρίση και τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆των 50/96 και 100/97, καθώς και στην ανακοίνωση 
των υπολοίπων οργανικών κενών.  

Ως εκ τούτου, θα ήταν - νοµικά - παράδοξο το γεγονός να εφαρµόζεται - στο 
ίδιο ΠΥΣΠΕ - στην «αλυσίδα» των υπηρεσιακών µεταβολών άλλη νοµοθεσία για τις 
οργανικές υπεραριθµίες και διαφορετική στη διαδικασία των µεταθέσεων – 
τοποθετήσεων.  

Ορθώς, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, εφαρµόστηκαν οι ρυθµίσεις των Π.∆. 50/96 
και 100/97, σύµφωνα και µε το «πνεύµα» του νοµοθέτη, όπως αυτό 
«αποτυπώθηκε» στην παρ. 1, άρθρο 30 του Ν. 3848/10.  

 
 

3.  Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από ∆ιάθεση 
 

Για τους εκπαιδευτικούς που παραµένουν στη ∆ιάθεση του ΠΥΣΠΕ (σ.σ. λόγω 
έλλειψης οργανικών θέσεων) το Π.∆. 50/96 (άρθρο 15, παρ. 12) ορίζει τα εξής: 
 
«Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίµησής τους 
τοποθετούνται προς το συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε 
περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, 
παραµένουν ως υπεράριθµοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών 
συµβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συµπλήρωση ωραρίου 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του εδαφίου β' της περιοχής 7 του άρθρου 14 σε σχολεία 
της συγκεκριµένης περιοχής» 
 

Όπως συνάγεται από την παραπάνω διάταξη, οι εκπαιδευτικοί που παραµένουν 
στη ∆ιάθεση θεωρούνται λειτουργικά υπεράριθµοι και τοποθετούνται κατά 
προτεραιότητα  (έναντι των αποσπασµένων συναδέλφων) σε λειτουργικά κενά της 
ίδιας Περιοχής. 

 
 

Ύστερα από µια κοπιαστική χρονιά, εύχοµαι ολόψυχα σε κάθε συνάδελφο 

«Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση»! 
 

 
 
 

Ενηµερωθείτε - έγκαιρα και έγκυρα - από την ιστοσελίδα της Π.Α.Σ.Κ. Πειραιά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako   
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