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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 εθπαηδεπηηθνύο 

επηζπκνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη, ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη απηνί 
πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό κνλάδωλ κεηάζεζεο. 

Από όζνπο εθπαηδεπηηθνύο δελ επηζπκνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη, 
ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη 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 εθπαηδεπηηθνύο επηζπκνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη, 

ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη απηνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ κεγαιύηεξν 
αξηζκό κνλάδωλ κεηάζεζεο. 

Από όζνπο εθπαηδεπηηθνύο δελ επηζπκνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη, 
ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά 
ηειεπηαίνη, ανεξάπηηηα από ποια ζσολική μονάδα πποέπσονηαι. 

 
Όηαλ ε ππεξαξηζκία ζε έλα ζρνιείν νθείιεηαη ζε ίδξπζε αληίζηνηρνπ λένπ 

ζρνιείνπ ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηά ηνπ θαη ζην νπνίν κεηαθηλνύληαη καζεηέο 
ηνπ αξρηθνύ ζρνιείνπ, νη ππεξάξηζκνη ηνπνζεηνύληαη, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, 
θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ζην λέν ζρνιείν. Η ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε βάζε 

ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην 
ίδην ζρνιηθό έηνο, εκηόρ ηων εκπαιδεςηικών πος ηοποθεηήθηκαν ωρ 
ςπεπάπιθμοι, ζεσξείηαη όηη ηνπνζεηήζεθαλ ηαπηόρξνλα.  

Σε πεξίπηωζε ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο ππεξάξηζκνη ραξαθηεξίδνληαη νη 
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό κνλάδωλ κεηάζεζεο 

ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ κπνξνύλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, 

λα κεηαηεζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ην ίδην ή ηα επόκελα ζρνιηθά έηε ζην 
ζρνιείν πνπ θξίζεθαλ ωο ππεξάξηζκνη, αν ζε αςηό δημιοςπγηθούν κενέρ 

θέζειρ. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίωκα κεηάζεζεο πξηλ ηνλ 
ραξαθηεξηζκό ηνπο σο ππεξάξηζκνη, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα απηό θαη δελ 
απαηηείηαη ππεξέηεζε ηεο λέαο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, θαζώο ε κεηαβνιή 

ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο νθείιεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 
ζρνιείσλ ηεο ίδηαο νκάδαο όπνπ αλήθεη ην ζρνιείν ζην νπνίν θξίζεθαλ σο 

ππεξάξηζκνη, ηνπνζεηνύληαη θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα, ζπγθξηλόκελνη 
κόλν κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ην ζύλνιν ηωλ κνλάδωλ κεηάζεζεο θαη ηηο 
δειώζεηο πξνηίκεζήο ηνπο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζρνιείσλ ηεο ίδηαο 

νκάδαο θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ζε θελέο ζέζεηο όκνξεο νκάδαο 
ζρνιείσλ ηεο Δηεύζπλζεο. 

 
Οη ππεξάξηζκνη εθπαηδεπηηθνί δελ ηνπνζεηνύληαη ζε ζρνιείν όκνξεο νκάδαο 
αλ ππάξρεη θελό ζε ζρνιεία ηεο ίδηαο νκάδαο κε ην ζρνιείν όπνπ 

ππεξεηνύζαλ (άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Π.Δ.100/1997). 
 

Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ ίδηα νκάδα ή εάλ νη όπνηεο ζέζεηο 
ππήξραλ έρνπλ θαηαιεθζεί από άιινπο ππεξάξηζκνπο εθπαηδεπηηθνύο κε 
πεξηζζόηεξεο κνλάδεο κεηάζεζεο, νη ελαπνκείλαληεο ππεξάξηζκνη 

ηνπνζεηνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε θελέο ζέζεηο όκνξεο νκάδαο 
ζρνιείσλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηωλ 

ππεξάξηζκωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ίδηαο νκάδαο ζρνιείωλ. 
 
Όζνη εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνύλ ή δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ππεξαξηζκίαο, 
ηνπνζεηνύληαη, ύζηεξα από δήιωζή ηνπο, ζε θελέο ζέζεηο ζρνιείσλ ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο κεηάζεζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
Π.Δ.50/1996, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Δ.100/1997, 
ζπγθξηλόκελνη κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δεηνύλ βειηίωζε ζέζεο 

ή ηνπνζέηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ηνπνζεηεζνύλ ζε 
ζρνιεία ηεο πξνηίκεζήο ηνπο ηνπνζεηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο 

ζηηο ππόινηπεο θελέο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κεηάζεζεο. 
 

Εάλ, κεηά από ζπγρώλεπζε ζρνιείωλ, πξνθύςεη ππεξαξηζκία ζε επόκελα 
ζρνιηθά έηε, σο ρξόλνο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξείηαη ην έηνο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρώλεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί θξίλνληαη σο 

ππεξάξηζκνη ζύκθωλα κε ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη 
θαηά ηνλ ρξόλν θξίζεο ηεο ππεξαξηζκίαο. 

 
Από ηηο ξπζκίζεηο ππεξαξηζκίαο εμαηξνύληαη νη εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο 
(πιελ ησλ πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3848, άξζ. 30, παξ. 4). 

Οη αλήθνληεο ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 
λα θξηζνύλ ππεξάξηζκνη, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή θξίλνληαη θαη 

ζπγθξίλνληαη καδί κε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη έρνπλ θξηζεί 
ππεξάξηζκνη, βάζεη ησλ ζπλνιηθώλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ θαη δελ κπνξνύλ 
λα επηθαιεζηνύλ ηελ έληαμή ηνπο ζε εηδηθή θαηεγνξία ώζηε λα πξνεγεζνύλ 

ησλ ινηπώλ ππεξάξηζκσλ θαηά ηελ άξζε ππεξαξηζκίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 
ζε νξγαληθή ζέζε. Επίζεο, εμαηξνύληαη θαη όζνη έρνπλ δηνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.1143/1981 θαη δηαλύνπλ ηε δηεηία 
ππνρξεωηηθήο παξακνλήο ηνπο ζε δπζπξόζηην ζρνιείν. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εμαθνινπζνύλ λα είλαη ππεξάξηζκνη, κεηά ηηο ζρεηηθέο 
ξπζκίζεηο, παξακέλνπλ ζην ζρνιείν όπνπ θξίζεθαλ ωο ππεξάξηζκνη ή ζηε 

Δηεύζπλζε, αλ ην ζρνιείν έρεη θαηαξγεζεί, θαη δηαηίζεληαη ζε άιιεο ζρνιηθέο 
κνλάδεο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο. 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 


