
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Έβροσ 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632  
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,  

Ωράριο λειτοσργίας: Δεστέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00 

 

  

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ  

ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

 Αζήλα : 

 

Αξ. Πξωη. : 

23/7/2018 

 

Β950 

ΠΡΟ : Τπνπξγό Παηδείαο θ. 

Γαβξόγινπ  Κσλζηαληίλν 

 

 

Γηεύζπλζε : 

 

Σειέθωλν : 

Fax: 

e-mail:  

URL: 

Έβξνπ 94-96, ΣΚ 115 27, 

Ακπειόθεπνη, Αζήλα  

210 5224632, 

210 5224632   

grammateia@gmail.com, 

http://www.pev.gr 

 ΚΟΙΝ:  

- Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγό Παηδείαο θ. 

Γηώξγν Αγγειόπνπιν 

 

- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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ΘΔΜΑ : «Τπεξαξηζκίεο θιάδνπ ΠΔ04» 

 

ρεη. α) Δγθύθιηνο ΤΠΟΠΑΙΘ ππ. αξηζκ. 111364/Δ2/3-7-2018  

β) ΠΓ 50/96 (άξζ. 14, ΦΔΚ 45
 
Α’)  

γ) ΠΓ 100/97 (άξζ. 12, ΦΔΚ 94 Α΄) 

δ) Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193 Α΄) 

ε) ΤΑ ΤΠΟΠΑΙΘ ππ’ αξ. 136680/Γ2/25-8-2016 

ζη) ΤΑ ΤΠΟΠΑΙΘ ππ’ αξ. 23464/Γ2/6-3-2012  

δ) Δγθύθιηνο ΤΠΟΠΑΙΘ ππ. αξηζκ. 84582/Γ2/20-6-2013  

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

ηελ ππ. αξηζκ. 111364/Δ2/3-7-2018 εγθύθιην (ζρεη. α) αλαθέξεηαη όηη «…ε ιέμε «ρύθμιζη» 

αλαθέξεηαη ζε όιε ηε δηαδηθαζία από ηε δηαπίζησζε ηεο ππεξαξηζκίαο σο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ.» 

 

Η δηαπίζησζε απηή απνηειεί απζαίξεηε εξκελεία, αληίζεηε πξνο ηα νξηδόκελα ζηα πδ 50/96 

(άξζξν 14, ΦΔΚ 45
 
Α’) θαη πδ 100/97 (παξ. 2 ηνπ άξζξν 12, ΦΔΚ 94 Α΄) ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξαξηζκίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα νπνία επηθαιείηαη.  
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Δηδηθόηεξα, κε βάζε ην άξ. 14 ηνπ πδ 50/1996 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 (ε νπνία 

αληηθαζηζηά ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξ. 14 ηνπ πδ. 50/1996 κε λέα δηαηύπσζε) θαη ηελ παξ. 2 (ε 

νπνία πξνζζέηεη ζην αξ. 14 ηνπ πδ. 50/1996 λέεο παξ. 9, 10, 11 θαη 12) ηνπ άξ. 12 ηνπ πδ 

100/1997 θαη ελ κέξεη κε ην αξ. 1 ηνπ πδ 269/2000 (ε νπνία ξπζκίδεη ηελ ππεξαξηζκία 

εθπαηδεπηηθώλ ΣΔΔ), θαη ε νπνία ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193 Α΄) ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ησλ ππεξαξηζκηώλ εθπαηδεπηηθώλ σο εμήο: 

 

Α. Σν άξ. 14 ηνπ πδ 50/1996 κε ηνλ ηίηιν ηνπ «Κξίζε θαη ηνπνζέηεζε ππεξάξηζκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ» μερωξίδεη ηηο δύν δηαδηθαζίεο εμ αξρήο. ην άξζξν απηό : 

 ε παξ. 1 πεξηγξάθεη ην πώο κπνξεί λα πξνθύςνπλ ππεξαξηζκίεο,  

 ε παξ.2 αλαθέξεηαη ζηελ ζύληαμε ησλ πηλάθσλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ θαη ηελ 

δηαπίζηωζε ππεξαξηζκίαο από ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα,  

 ε παξ. 3 αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ξύζκηζή ηεο, (3.Αλ θαηά ηε ζύληαμε ησλ παξαπάλσ 

πηλάθσλ, δηαπηζησζεί ππεξαξηζκία εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, απηή ξπζκίδεηαη κε ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία :…) δει. ηελ δήισζε ή κε επηζπκίαο λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη θαη ηελ 

νλνκαζία ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ζρνιηθή κνλάδα βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ,   

 ε παξ. 4 αλαθέξεη ηελ δπλαηόηεηα (θαη όρη ππνρξέσζε) ζηελ ζπλέρεηα όζσλ 

ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη λα ππνβάιινπλ δήιωζε λέαο ηνπνζέηεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πθίζηαληαη νξγαληθά θελά.  

 ε παξ. 5 αλαθέξεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππεξαξίζκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

 ε παξ. 6 αλαθέξεη ηελ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππεξαξίζκωλ 

εθπαηδεπηηθώλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

 

Β. ύκθσλα δειαδή κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξ. 2, 3 θαη 6 ηνπ άξ. 14 ηνπ πδ 50/1996, ε 

«θξίζε» ηεο ππεξαξηζκίαο πεξηιακβάλεη: 

 ηελ δηαπίζησζε (παξ. 2) θαη  

 ηελ ξύζκηζε ηεο (παξ. 3)  

ελώ ε ηνπνζέηεζε ζε νξγαληθά θελά (παξ. 6) είλαη κηα δηαθξηηή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί, 

θαη αθνξά όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (κεηαμύ απηώλ θαη ηνπο ππεξάξηζκνπο πνπ ην 

επηζπκνύλ), όπνπ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο όκσο έρνπλ νη νξγαληθά ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί 

(παξ. 6 αξ ηνπ άξ. 14 ηνπ πδ 50/1996), αθνινπζνύλ όζνη αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία ηνπ άξ. 

13 ηνπ πδ 50/1996, εθηόο ησλ πνιπηέθλσλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 30 ηνπ λ. 3848/2010 
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(ΦΔΚ Α΄ 71/19-5-2010) θαη ηέινο ηνπνζεηνύληαη όινη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί πνπ δεηνύλ 

βειηίσζε θαη νξηζηηθή ηνπνζέηεζε (κεηαηηζέκελνη θαη επξηζθόκελνη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ) 

ζύκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξ. 15 ηνπ πδ 50/1996. Δάλ ε ξύζκηζε πεξηιάκβαλε θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ν λνκνζέηεο ζα είρε πξνβιέςεη λα είλαη  ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο ππεξάξηζκνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Γ. Η δε παξ. 18 ηνπ άξζ. 36 ηνπ λ.4186/2013, ε νπνία αλαθέξεη :  

«Σην άξζξν 14 ηνπ πδ 50/1996 (Α’ 45), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

πδ 100/1997 (Α’94), προζηίθεηαι παξάγξαθνο 13 σο εμήο: “Γηα ηε δηαπίζησζε ππεξαξηζκίαο 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε ξύζκηζή ηεο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 

ηνπ παξόληνο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 (Φπζηθώλ, Χεκηθώλ, Φπζηνγλσζηώλ, Βηνιόγσλ, 

Γεσιόγσλ) αληηκεησπίδνληαη εληαία, αλεμαξηήησλ ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.”». 

θαη ηελ νπνία επηθαιείηαη ε εγθύθιηνο, 

 δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε, δελ θαηαξγεί, δελ αληηθαζηζηά αιιά ζπκπιεξώλεη ηα νξηδόκελα 

ζηα πξναλαθεξζέληα πδ 50/1996 θαη 100/1997 θαη  

 δελ θάλεη θακία ξεηή αλαθνξά ζηελ νξγαληθή ηνπνζέηεζε ησλ ππεξάξηζκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 αιιά κόλν ζηελ δηαπίζηωζε θαη ηε ξύζκηζε ηεο 

ππεξαξηζκίαο ηνπ θιάδνπ ΠΔ04, όπσο απηέο ζπλερίδνπλ λα νξίδνληαη ωο δηαδηθαζίεο θαη 

λα δηαρωξίδνληαη από ηελ ηνπνζέηεζε βάζεη ηωλ ηζρπόληωλ ζηα πδ 50/96 θαη πδ 100/97.   

 

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην λ.4186 όηη ε «ξύζκηζε» 

αθνξά θαη ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04 ζε θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο. Αληηζέησο αλαθέξεηαη όηη ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηα πδ 50/96 θαη 

100/97. Καηά ζπλέπεηα από πνπζελά δελ πξνθύπηεη όηη «…ε ιέμε «ρύθμιζη» αλαθέξεηαη ζε όιε ηε 

δηαδηθαζία από ηε δηαπίζησζε ηεο ππεξαξηζκίαο σο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ.» 

Η λέα ηνπνζέηεζε ησλ ππεξαξίζκσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 νθείιεη δειαδή λα 

ζπλερίζεη λα γίλεηαη θαηά θιάδν θαη θαηά εηδηθόηεηα, όπσο γίλνληαη όιεο νη νξγαληθέο 

ηνπνζεηήζεηο. 

 

Γ. Δλόςεη ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο αληηκεηώπηζεο ηεο ππεξαξηζκίαο ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα, ν 

λνκνζέηεο όξηζε γηα ηα δύν πξώηα ζηάδηα λα δεκηνπξγείηαη κηα εληαία θαηεγνξία εθπαηδεπηηθώλ 

ηελ ΠΔ04 πνπ πεξηιακβάλεη Φπζηθνύο (ΠΔ04.01), Υεκηθνύο (ΠΔ04.02), Φπζηνγλώζηεο 

(ΠΔ04.03), Βηνιόγνπο (ΠΔ04.04) θαη Γεσιόγνπο (ΠΔ04.05). Δπνκέλσο, από θνηλνύ θξίλνληαη νη 

ζέζεηο ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ ηόζν γηα ηε δηαπίζησζε (ζηάδην α), όζν θαη θαηά ηελ ξύζκηζή 

ηεο (ζηάδην β) ππεξαξηζκίαο.  
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Δ. Σν ηειεπηαίν, σζηόζν, ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο (ζηάδην γ), αθέζεθε εθηόο ηεο ελ ιόγσ 

ξύζκηζεο, ώζηε λα ηζρύεη ην πξνβάδηζκα βάζεη ησλ εηδηθνηήησλ, δειαδή ησλ Βηνιόγσλ γηα ηηο 

ζέζεηο Βηνινγίαο, ησλ Φπζηθώλ γηα ηηο ζέζεηο Φπζηθήο θ.ν.θ. νύησο ώζηε λα κελ έξρεηαη θαη ζε 

αληίζεζε κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ θαη ηηο ώξεο Α’ θαη Β’ αλάζεζεο 

θαη λα κελ δηαηαξάζζεη ην παηδαγσγηθό θιίκα ησλ ζρνιείσλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ θαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα ε δηνίθεζε νθείιεη λα 

πξνβαίλεη γηα ηνλ θιάδν ΠΔ04 

α) ζηελ δηαπίζησζε (θξίζε) ηεο ππεξαξζκίαο (βιέπε παξ. 2), όπνπ δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ή κε 

ππεξάξηζκνπ εθπαηδεπηηθνύ θιάδνπ  ΠΔ04 εληαία ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα,  

β) ζηελ ξύζκηζή (άξζε) ηεο (βιέπε παξ 3), όπνπ νξίδεηαη ν ππεξάξηζκνο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ04 

εληαία ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα νλνκαζηηθά κέζα από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, είηε ν ίδηνο 

ζπλαηλεί ζηελ νλνκαζία ηνπ σο ππεξάξηζκνο είηε όρη,   

γ) θαη ζηελ ζπλέρεηα  κε μερωξηζηή  δηαδηθαζία ζηελ πιήξωζε ηωλ νξγαληθώλ θελώλ ΠΔ 04 

ζε κηα πεξηνρή κεηάζεζεο θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα, γηα όζνπο επηζπκνύλ λα δειώζνπλ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο ζε θελή νξγαληθή ζέζε 

 

Αμηόηηκνη θ. Τπνπξγέ, 

Η επηδίσμε από ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε νκαιόηεηα, πάληα κε πίζηε 

ζηηο αξρέο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη κε πίζηε ζην εθπαηδεπηηθό «όξακα». Η ππ. αξηζκ. 

111364/Δ2/3-7-2018 εγθύθιηνο, δεκηνπξγεί πιεζώξα πξνβιεκάησλ ρσξίο λα ιύλεη θαλέλα 

νπζηαζηηθό δήηεκα: 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ι .Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην λνκηθό πιαίζην ηωλ ινηπώλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ04, θαζώο όιεο νη ππόινηπεο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ04 όπσο π.ρ. νη πξνζιήςεηο, νη κεηαζέζεηο, θηι γίλνληαη θαηά εηδηθόηεηα θαη όρη θαηά 

θιάδν. 

 

ΙΙ. Αληίθεηηαη ζε άιιεο αλώηεξεο δηαηάμεηο (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο) πεξί αλαζέζεωλ θαη 

νξγαληθώλ θελώλ. 

ύκθσλα κε ηελ πα 136680/Γ2/25-8-2016, ΦΔΚ Β’ 2758: 

«Με ηα καζήκαηα πξώηεο (Α΄) αλάζεζεο νη εθπαηδεπηηθνί θαιύπηνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην, 

ελώ κε ηα καζήκαηα δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην ή 

θαιύπηνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη καζήκαηα δεύηεξεο αλάζεζεο, 
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είηε από ηε βαζηθή ηνπ εηδηθόηεηα είηε από ηε δεύηεξε εηδηθόηεηα πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί, νη ώξεο 

ησλ καζεκάησλ δεύηεξεο αλάζεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην όξην ησλ έλδεθα (11) δηδαθηηθώλ 

σξώλ».  

Δπίζεο κε ηελ ππ. αξηζκ. 84582/Γ2/20-6-2013 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ νξίδεηαη όηη: 

«εθπαηδεπηηθόο ρσξίο καζήκαηα Α’ αλάζεζεο (ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο) ΓΔΝ θαιύπηεη νξγαληθό θελό 

θαη θξίλεηαη ππεξάξηζκνο». 

Σέινο ε ππ’ αξ. 23464/Γ2/6-3-2012 ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ αλαθέξεη όηη:  

«Πξνεγνύληαη ζηελ θάιπςε σξώλ ελόο καζήκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ην κάζεκα ζηε 

βαζηθή ηνπο εηδηθόηεηα. Δθόζνλ θαη αλ πεξηζζεύνπλ ώξεο ηνπ καζήκαηνο δύλαληαη λα δνζνύλ ζε 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ην κάζεκα ζηε δεύηεξε εηδηθόηεηά ηνπο. Οη ώξεο ησλ καζεκάησλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζε πξώηε (α΄) αλάζεζε από εθπαηδεπηηθνύο πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο θιάδσλ ή 

εηδηθνηήησλ (π.ρ. ησλ θιάδσλ ΠΔ10 θαη ΠΔ13, ησλ θιάδσλ ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, θ.ά), 

θαηαλέκνληαη ηζνκεξώο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ή εηδηθόηεηεο». 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δειαδή δώδεθα (12) ώξεο καζήκαηνο (θαη’ ειάρηζηνλ) ζπληζηνύλ 

νξγαληθό θελό ην νπνίν δίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθό πνπ θαιύπηεη ηηο ώξεο απηέο κε Α’ αλάζεζε, 

αλεμαξηήηωο αλ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην σξάξην ηνπο 

αλαιακβάλνληαο ην κάζεκα σο Β’ αλάζεζε ή έρνληαο δεύηεξε εηδηθόηεηα.  

 

Άξα ην νξγαληθό θελό πνπ αλαθνηλώζεθε ππνινγηζκέλν κε βάζε ηεο ώξεο Α’ αλάζεζεο κηαο 

εηδηθόηεηαο δελ λνείηαη θαλ θελό γηα ηηο άιιεο εηδηθόηεηεο. Η εγθύθιηνο είλαη θαηά ζπλέπεηα 

αληίζεηε ζηηο παξαπάλσ ππ.απ. θαζώο νδεγεί ζε παξάλνκε νξγαληθή ηνπνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθνύ κε βάζε Β’ αλάζεζε (θαη κάιηζηα άλσ ησλ 11 σξώλ!). Οη εγθύθιηνη νθείινπλ λα 

κελ αληίθεηληαη ζε αλώηεξε λνκνινγία. 

 

ΙΙΙ. Γεκηνπξγεί δηάθξηζε εηο βάξνο ηωλ εηδηθνηήηωλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04  

Σν 12σξν ηεο Α αλάζεζεο (ζύκθσλα κε ηελ πα 136680/Γ2/25-8-2016, (ΦΔΚ Β’ 2758)) γηα 

νξγαληθή ζέζε ηζρύεη γηα όιεο ηνπο θιάδνπο θαη ηηο εηδηθόηεηεο πιελ θιάδνπ ΠΔ04 θάηη πνπ 

είλαη ελάληηα ζηελ αξρή ηζόηεηαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

 

ΙV. Οδεγεί ζε ιάζνο ζηειέρωζε ζρνιείωλ, βιάπηεη ην ζπκθέξνλ ηωλ καζεηώλ θαη δελ 

εμππεξεηεί ην γεληθόηεξν δεκόζην ζπκθέξνλ   

Η Γεκόζηα Γηνίθεζε νθείιεη λα απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Η 

ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ04 κε βάζε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην δεκηνπξγεί: 
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 ζηξεβιώζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο θαηάιιειεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ εηδηθόηεηαο, θαζώο 

δελ ιακβάλεη ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ζε εηδηθόηεηεο, γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο λα επηιπζνύλ απηά ηα πξνβιήκαηα κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο. 

 

 ηδηαίηεξα αξλεηηθό αληίθηππν ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο θαζώο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 δηαθέξνπλ νπζηωδώο 

κεηαμύ ηνπο θαζώο  έιαβαλ εμεηδηθεπκέλε ζηνλ θιάδν ηνπο εθπαίδεπζε, αλάινγα κε ηελ 

εηδηθόηεηά ηνπο θαη ειάρηζηε έσο κεδεληθή εθπαίδεπζε ζηηο άιιεο εηδηθόηεηεο ηνπ 

θιάδνπ (κε βάζε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ). Έηζη νη 

ζπλάδειθνη κηαο εηδηθόηεηαο ζα θαινύληαη λα δηδάμνπλ θπξίσο καζήκαηα άιιεο 

εηδηθόηεηαο (καζήκαηα Β’ αλάζεζεο), γεγνλόο πνπ ζεσξείηαη επηζηεκνληθά θαη 

παηδαγσγηθά ιάζνο από ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν 

θαη ζην εμσηεξηθό θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο όζνλ αθνξά ηα 

δηθαηώκαηα όισλ ησλ καζεηώλ ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ λα δηδάζθνληαη ην κάζεκα από 

ηνλ αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό ηεο εηδηθόηεηαο.  

 

 ηδηαίηεξα αξλεηηθό αληίθηππν θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα 

θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα κε πηζαλέο αληηδξάζεηο από ηνπο πιιόγνπο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ, θαζώο ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα θαίλεηαη όηη αληί λα εξγάδεηαη γηα 

ηελ επίιπζε ηέηνησλ ρξόλησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνο όθεινο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αληίζεηα κε ηηο απνθάζεηο ηεο ηα εληζρύεη.  

 

 πξνβιήκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ζηαδηνδξνκία όρη κόλν ησλ ζηγόκελσλ 

εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 πνπ ζα ζειήζνπλ 

κειινληηθά λα ηνπνζεηεζνύλ ζε νξγαληθή ζέζε ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο θαη ζα αδπλαηνύλ. 

 

Σνλίζνπκε όηη εάλ ην πξόβιεκα είλαη ε δηαρείξηζε πξνζσπηθνύ θαη ε πξνζπάζεηα 

εμνηθνλόκεζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο, ε απόζπξζε ηεο εγθύθιηνπ δελ 

δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα δηόηη νη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

θελή νξγαληθή ζέζε ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο ή νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ 

ιεηηνπξγηθά κε πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο βάζεη ησλ Β αλαζέζεσλ. 
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Σέινο νθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη όιεο νη Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο (ΔΔΦ, ΔΔΥ, ΠΔΒ, θηι) 

ζπκθσλνύλ ζην λα δηδάζθεηαη ην θάζε κάζεκα κε βάζε ηελ εηδηθόηεηα (ε Φπζηθή από 

Φπζηθνύο, ε Υεκεία από Υεκηθνύο θιπ), αθνύ απηό ζεσξέηηαη ην επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά 

νξζό από ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 
ΠΡΟΣΑΗ 

Καζώο, όπσο αλαιύζεθε ιεπηνκεξώο, ε εγθύθιηνο ππ. αξηζκ. 111364/Δ2/3-7-2018: 

1. έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην λνκηθό πιαίζην ησλ ινηπώλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ04  

2. έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο αλώηεξεο δηαηάμεηο (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο) πεξί 

αλαζέζεσλ θαη νξγαληθώλ θελώλ: 

 ηελ ΤΑ ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ ππ’ αξ. 136680/Γ2/25-8-2016,  

 ηελ ΤΑ ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ ππ’ αξ. 23464/Γ2/6-3-2012  

3. δεκηνπξγεί δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 θαη 

4. νδεγεί ζε ιάζνο ζηειέρσζε ζρνιείσλ, βιάπηεη ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη δελ 

εμππεξεηεί ην γεληθόηεξν δεκόζην ζπκθέξνλ   

 

πξνηείλνπκε  

 

 α. λα απνζπξζεί ε ζπγθεθξηκέλε εγθύθιηνο θαη  

 β. ηα νξηδόκελα ζηε παξ. 18 ηνπ άξζ. 36 ηνπ λ.4186/2013 λα ηξνπνπνηεζνύλ είηε κε λέα 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε είηε κε λέα δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην, σο εμήο: 

 

 «Σην άξζξν 14 ηνπ πδ 50/1996 (Α’ 45), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ πδ 100/1997 (Α’94), προζηίθεηαι παξάγξαθνο 13 σο εμήο: “Γηα ηε 

δηαπίζησζε ππεξαξηζκίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε ξύζκηζή ηεο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ04 (Φπζηθώλ, Χεκηθώλ, Φπζηνγλσζηώλ, Βηνιόγσλ, Γεσιόγσλ) αληηκεησπίδνληαη 

εληαία, αλεμαξηήησλ ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. «Τελ ξύζκηζε ηεο ππεξαξηζκίαο 

θαηά θιάδν, ακολουθεί η οριζηική ηοποθέηηζη όλων ηων καηηγοριών ηων 

εκπαιδευηικών (υπεράριθμοι, ζηην διάθεζη, για βεληίωζη, από μεηάθεζη κηλ) 

αποκλειζηικά καηά ειδικόηηηα, ζύκθσλα θαη κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζ. 14 

ηνπ πδ 50/1996». 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Έβροσ 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632  
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,  

Ωράριο λειτοσργίας: Δεστέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00 

 

 

 


