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ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίςεισ για ρφκμιςθ υπεραρικμιϊν και κεμάτων τοποκζτθςθσ 

       εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ εκπαίδευςθσ» 

 

 

Υςτερα από υποβολι ςειράσ ερωτθμάτων ςτθν υπθρεςία μασ μζςω εγγράφων, 

θλεκτρονικϊν μθνυμάτων και τθλεφωνθμάτων ωσ προσ τθ ρφκμιςθ των υπεραρικμιϊν των 

εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ εκπαίδευςθσ, τθ διαδικαςία αλλά και γενικότερων κεμάτων που 

άπτονται τθσ τοποκζτθςθσ των υπεράρικμων αλλά και όςων εκπαιδευτικϊν βρίςκονται ςτθ 

διάκεςθ των Δ/νςεων Π.Ε., ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Σα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ υπεραρικμίεσ των εκπαιδευτικϊν ρυκμίηονται 

από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί 

ι ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997. τισ διατάξεισ αυτζσ και 

ειδικότερα ςτθν παρ. 1 εδάφιο β, προςδιορίηεται με ςαφινεια ότι οι υπεραρικμίεσ των 

εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ προκφπτουν μετά από μεταβολζσ των ςχολικϊν 

μονάδων (ίδρυςθ, κατάργθςθ, υποβιβαςμό, διαίρεςθ ι ςυγχϊνευςθ ςχολείων ι άλλθ αιτία) 

ςτισ οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ.  

Από τθ διαδικαςία αυτι εξαιροφνται όςοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ των περ. α και γ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι όςοι 

ανικουν ςε «ειδικι κατθγορία» μετάκεςθσ πλθν των πολυτζκνων, επειδι οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί, βάςει του άρκρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Αϋ), «δεν 

εξαιροφνται από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 14 του ίδιου διατάγματοσ». Επίςθσ εξαιροφνται 

και όςοι ζχουν διοριςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του Ν. 1143/81 και 

διανφουν τθν διετία υποχρεωτικισ παραμονισ τουσ ςτο δυςπρόςιτο ςχολείο. 
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2. Όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί 

ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν εάν επικυμοφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι ι όχι. Η 

επιλογι τουσ αυτι κακορίηει και τθ διαδικαςία που ακολουκοφν τα οικεία υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια ςτον χαρακτθριςμό ονομαςτικά των υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν, όπωσ 

ορίηεται ςτθν παρ. 3 εδάφιο β περ. ι και ιι.  

Η όλθ διαδικαςία που ακολουκοφν τα ΠΤΠΕ ςτο να χαρακτθρίςουν ονομαςτικά 

τουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ είναι αυτι και μόνο αυτι που αναλυτικά περιγράφεται 

ςτθν παρ. 3 του άρκρ. 14 του εν λόγω Π.Δ..  

Διευκρινίηεται ότι θ αρικμ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβοφλου 

του Τπουργείου Παιδείασ, που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ τθσ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ 

(μθ υπεράρικμων εκπαιδευτικών) που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτθ ςχολικι μονάδα 

το ίδιο ςχολικό ζτοσ, δεν ιςχφει κακϊσ κεωρείται καταργθκείςα, εφόςον το ςκεπτικό τθσ 

ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίεσ καταργικθκαν με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002. Ζτςι ςτθν περίπτωςθ αυτι 

υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρϊνουν το μικρότερο αρικμό 

μονάδων μετάκεςθσ. 

 

3. Μετά το χαρακτθριςμό ονομαςτικά των υπεραρίκμων των εκπαιδευτικϊν 

ακολουκεί θ τοποκζτθςι τουσ με διλωςθ για τοποκζτθςθ ι άλλωσ διλωςθ προτίμθςθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ τοποκζτθςθσ, διαδικαςία κατά τθν οποία υπάρχουν οι 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) τθν περίπτωςθ που θ υπεραρικμία ςε ζνα ςχολείο οφείλεται ςε ίδρυςθ 

αντίςτοιχου νζου ςχολείου (προφανϊσ επειδι προζκυψε ικανόσ αρικμόσ μακθτϊν μθ 

δυνάμενοσ να απορροφθκεί από το υπάρχον ςχολείο) ςτθ ςχολικι περιφζρειά του και ςτο 

οποίο μετακινοφνται μακθτζσ του αρχικοφ ςχολείου, μποροφν να δθλϊςουν αν επικυμοφν 

το νζο αυτό ςχολείο. Σότε κατά απόλυτθ προτεραιότθτα τοποκετοφνται ςτο νζο ςχολείο 

και θ τοποκζτθςι τουσ γίνεται με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ (άρκρο 14 παρ. 

5α του Π.Δ. 50/96).  

β) Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ 

οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν 

ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ 

τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλώςεισ προτίμθςισ τουσ ςε 

κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ.  

Αν δεν υπάρχουν κενζσ κζςεισ ςτθν ίδια ομάδα ι εάν οι όποιεσ κζςεισ υπιρχαν 

ζχουν καταλθφκεί από άλλουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ με περιςςότερεσ μονάδεσ 

μετάκεςθσ οι απομζνοντεσ υπεράρικμοι τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςε κενζσ 

κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ.  

Από τθ διατφπωςθ του άρκρου 14 παρ. 5 περ. β του Π.Δ. 50/96 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97 γίνεται ςαφζσ ότι οι υπεράρικμοι 

εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία με τθ διλωςθ επικυμίασ να 

τοποκετθκοφν ςε ςχολεία τθσ ίδιασ ομάδασ, αν υπάρχει κενό ςτθν ίδια ομάδα ςχολείων με 

το ςχολείο όπου υπθρετοφςαν, δεν τοποκετοφνται ςε ςχολείο τθσ όμορθσ ομάδασ.  

γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατζςτθ δυνατόν να τοποκετθκοφν ςε ςχολεία τθσ ίδιασ 

ι όμορησ ομάδασ, ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ α και β περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ (άρκρο 

14 παρ. 5, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 
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περιοχήσ μετάθεςησ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15 του ίδιου Π.Δ/τοσ 

ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ.   

δ) Επίςθσ, όςοι εκπαιδευτικοί χαρακτθρίςτθκαν ονομαςτικά υπεράρικμοι και δεν 

επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςτα ςχολεία τθσ ίδιασ ι όμορθσ ομάδασ, ςφμφωνα με το 

άρκρ. 14  παρ. 5 του Π.Δ. 50/96 «τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 

περιοχήσ μετάθεςησ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 15 αυτοφ του Π.Δ. 

ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν μετάκεςθ ι τοποκζτθςθ». 

Η διαδικαςία είναι αυτι που περιγράφεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 15 παρ. 11, 12 

εδ. α και β του Π.Δ. 50/96 και του άρκρου 13 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97. τθν περίπτωςθ που 

οι εκπαιδευτικοί δεν τοποκετθκοφν ςε ςχολεία τθσ προτίμθςισ τουσ τοποκετοφνται προσ το 

ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ ςτισ υπόλοιπεσ κενζσ κζςεισ τθσ περιοχισ μετάκεςθσ. 

ε) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουκοφν να είναι υπεράρικμοι μετά τισ παραπάνω 

ρυκμίςεισ παραμζνουν ςτο ςχολείο όπου κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι ι ςτθ Δ/νςθ αν το 

ςχολείο ζχει καταργθκεί και διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ για 

ςυμπλιρωςθ του ωραρίου τουσ. 

 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΟΤΜΕ ότι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων: 

α) μποροφν, εφόςον το επικυμοφν, να μετατεκοφν κατά προτεραιότθτα το ίδιο ι τα 

επόμενα ςχολικά ζτθ ςτο ςχολείο που κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, αν ςε αυτό 

δθμιουργθκοφν κενζσ κζςεισ και 

β) όςοι εξ αυτών ζχουν κεμελιώςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό 

τουσ ωσ υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ με τισ 

ανωτζρω διαδικαςίεσ και επομζνωσ δεν απαιτείται υπθρζτθςθ τθσ οποιαδιποτε νζασ 

οργανικισ τουσ κζςθσ, κακϊσ θ μεταβολι τθσ υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ οφείλεται ςτισ 

ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Σο αυτό ιςχφει και για τουσ αναφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου 3 ε που διατίκενται ι αποςπϊνται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

τθν ερμθνεία αυτι εξάλλου οδθγεί και θ διατφπωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 14 του 

Π.Δ. 50/96 που ρθτά αναφζρει ότι «ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν προθγοφμενι τουσ κζςθ των 

εκπαιδευτικών τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που μετατίκενται, διατίκενται ι 

αποςπώνται λόγω υπεραριθμίασ υπολογίηεται για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ που 

απαιτείται από το άρκρο 8 αυτοφ του Π.Δ.». 

4. χετικά με τουσ αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο εξωτερικό που 

επανζρχονται και υποβάλλουν αίτθςθ τοποκζτθςθσ, διευκρινίηουμε ότι εάν πριν τθν 

απόςπαςι τουσ αυτι ζχουν υπθρετιςει -με τον οποιονδιποτε τρόπο- τθν οργανικι τουσ 

κζςθ, μετά τθν επιςτροφι τουσ (με τθ λιξθ τθσ απόςπαςθσ ι με τθν ανάκλθςι τθσ) τίκενται 

ςτθ διάκεςθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

8 παρ.3 του Ν.2817/2000 και τοποκετοφμενοι –κατά τθ διαδικαςία των 

μετακζςεων/τοποκετιςεων – ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που ανικει το ςχολείο από το οποίο 

αποςπάςκθκαν, κεωρείται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα κεμελίωςθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ που 

ιδθ είχαν κατοχυρϊςει πριν τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό, παρά μόνο τθν κατεχόμενθ 

(αν κατείχαν) οργανικι τουσ κζςθ. 

5. Σζλοσ, ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν τονίηουμε ότι 

με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 12 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 

τ.Αϋ) οι εκπαιδευτικοί που διορίςτθκαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 δεν τοποκετοφνται 



 4 

οριςτικά το τρζχον ζτοσ, αλλά κα ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ οριςτικισ 

τοποκζτθςθσ κατά το Νοζμβριο του 2011, ϊςτε να τοποκετθκοφν το επόμενο ζτοσ.  

Επειδι όμωσ προφανϊσ κα υπάρξουν περιπτϊςεισ νεοδιόριςτων, οι οποίοι κα 

επανατοποκετθκοφν ενδεχομζνωσ προςωρινά ςε άλλθ ςχολικι μονάδα, λόγω μθ φπαρξθσ 

κενοφ ςτθ ςχολικι μονάδα που τοποκετικθκαν προςωρινά κατά το διοριςμό τουσ, θ 

τοποκζτθςι τουσ κα κεωρείται ενιαία για τον υπολογιςμό τθσ διετίασ, προκειμζνου να 

κρικοφν για τθ μονιμοποίθςι τουσ.  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

   ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΟΤΛΑΪΔΗ 

 

Εςωτερικι Διανομι: 

Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 

Σμιμα Γ’ 
 


