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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΡΥΘΜΙΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ  
(Π.Δ.50/1996, άρθρο 14 και Π.Δ.100/1997, άρθρο 12) 

 
Σε πεξίπηωζε ππνβηβαζκνύ ζρνιηθώλ κνλάδωλ από όζνπο 

εκπαιδεςηικούρ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ ςπεπάπιθμοι, ραξαθηεξίδνληαη 

ςπεπάπιθμοι απηνί πος ζςγκενηπώνοςν ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό 
κνλάδωλ κεηάζεζεο. 

 
Από όζοςρ εκπαιδεςηικούρ δελ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ ςπεπάπιθμοι, 

ραξαθηεξίδνληαη ςπεπάπιθμοι εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά 
ηειεπηαίνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 
Σε πεξίπηωζε ζπγρώλεπζεο ζρνιηθώλ κνλάδωλ γηα ηε δηαπίζηωζε 

ηεο ηπρόλ ππεξαξηζκίαο θξίλνληαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηωλ 
ζρνιείωλ πνπ ζπγρωλεύνληαη. 

 
Από όζνπο εκπαιδεςηικούρ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ ςπεπάπιθμοι, 

ραξαθηεξίδνληαη ςπεπάπιθμοι απηνί πος ζςγκενηπώνοςν ηνλ 
κεγαιύηεξν αξηζκό κνλάδωλ κεηάζεζεο. 

  

Από όζοςρ εκπαιδεςηικούρ δελ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ ςπεπάπιθμοι, 
ραξαθηεξίδνληαη ςπεπάπιθμοι εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά 

ηειεπηαίνη, ανεξάπηηηα από ποια ζχολική μονάδα πποέπχονηαι.  
 

Οι εκπαιδεςηικοί πνπ κεηαηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηη ζσολική 
μονάδα ην ίδην ζρνιηθό έηνο, εκτός των εκπαιδεστικών ποσ 

τοποθετήθηκαν ως σπεράριθμοι, θευπείηαι όηι ηοποθεηήθηκαν ηαςηόσπονα. 
Σε πεξίπηωζε ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο ππεξάξηζκνη 

ραξαθηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ 
κηθξόηεξν αξηζκό κνλάδωλ κεηάζεζεο. 

 
Οι εκπαιδεςηικοί ηυν παπαπάνυ πεπιπηώζευν κπνξνύλ εθόζον ηο 

επιθςμούν λα κεηαηεζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ηο ίδιο ή ηα επόμενα 
ζσολικά έηη ζην ζρνιείν πνπ θξίζεθαλ ωο ππεξάξηζκνη, αν ζε αςηό 

δημιοςπγηθούν κενέρ θέζειρ. 

 
Από ηιρ παπαπάνυ πςθμίζειρ εμαηξνύληαη όζοι έσοςν μεηαηεθεί με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος Π.Δ.50/1996 [εηδηθέο θαηεγνξίεο 
κεηάζεζεο (πλην πολύηεκνυν εκπαιδεςηικών - Ν.3848, άπθ. 30, παπ. 4)]. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίωκα κεηάζεζεο ππιν ηο 
σαπακηηπιζμό ηοςρ υρ ςπεπάπιθμοι, διαηηπούν ηο δικαίυμα αςηό και δελ 

απαηηείηαη ππεξέηεζε ηεο λέαο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, καθώρ η 
μεηαβολή ηηρ ςπηπεζιακήρ ηοςρ καηάζηαζηρ οθείλεηαι ζηιρ ανάγκερ ηηρ 

ςπηπεζίαρ. 
 

Όηαν η ςπεπαπιθμία ζε ένα ζσολείο νθείιεηαη ζε ίδξπζε αληίζηνηρνπ 
λένπ ζρνιείνπ ζηη ζσολική πεπιθέπειά ηος και ζηο οποίο κεηαθηλνύληαη 

καζεηέο ηος απσικού ζσολείος, νη ππεξάξηζκνη ηνπνζεηνύληαη, εθόζον 

ηο επιθςμούν θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζην λέν ζρνιείν. Η 
ηοποθέηηζη γίνεηαι με βάζη ηο ζύνολο ηυν μονάδυν μεηάθεζηρ. 

 
Οη εθπαηδεπηηθνί πος επιθςμούν να ηοποθεηηθούν ζε κενέρ οπγανικέρ 

θέζειρ ζσολείυν ηηρ ίδιαρ ομάδαρ όπος ανήκει ηο ζσολείο ζηο οποίο 
κπίθηκαν υρ ςπεπάπιθμοι, ηνπνζεηνύληαη θαηά απόιπηε 

πξνηεξαηόηεηα, ζπγθξηλόκελνη κόλν κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ην 
ζύλνιν ηωλ κνλάδωλ κεηάζεζεο θαη ηηο δειώζεηο πξνηίκεζήο ηνπο 

ζε κενέρ οπγανικέρ θέζειρ ζσολείυν ηηρ ίδιαρ ομάδαρ και όπος αςηό δεν 
είναι δςναηόν ζε κενέρ θέζειρ όμοπηρ ομάδαρ ζσολείυν ηηρ Διεύθςνζηρ. 

 
Όζνη εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ, ζύμθυνα κε ηε 

δηαδηθαζία ξύζκηζεο ππεξαξηζκίαο, γιαηί δεν επιθςμούν ή δεν καηέζηη 
δςναηό, ηνπνζεηνύληαη, ύζηεξα από δήιωζή ηνπο, ζε κενέρ θέζειρ 

ζσολείυν ηηρ ίδιαρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ, καηά ηη διαδικαζία ηυν διαηάξευν 

ηος άπθπος 15 ηος Π.Δ.50/1996, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 13 ηος 
Π.Δ.100/1997, ζπγθξηλόκελνη κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

δεηνύλ βειηίωζε ζέζεο ή ηνπνζέηεζε. 
 

Εάν, κεηά από ζπγρώλεπζε ζρνιείωλ, πποκύτει ςπεπαπιθμία ζε 
επόκελα ζρνιηθά έηε, υρ ρξόλνο ηνπνζέηεζεο ηυν εκπαιδεςηικών 

θευπείηαι ην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρώλεπζε και οι 
εκπαιδεςηικοί θξίλνληαη υρ ςπεπάπιθμοι ζύκθωλα κε ηηο κνλάδεο 

κεηάζεζεο πος έσοςν ζςγκενηπώζει θαηά ηνλ ρξόλν θξίζεο ηεο 
ππεξαξηζκίαο. 

 
Σηελ Α΄ Αζήλαο ππάξρεη κία νκάδα ζρνιείωλ. 

 
 

Σάκηρ Ροςμπήρ 
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