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ΘΕΜΑ:  Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν αντιμετϊπιςθ 
των υπεραρικμιϊν 
 
 
 Μετά τθν ψιφιςθ και τθ δθμοςίευςθ του νζου Νόμου με αρικμ. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/19-5-2010 τ. Αϋ), «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων 
αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» και φςτερα από ςειρά 
τθλεφωνθμάτων ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν αντιμετϊπιςθ των 
υπεραρικμιϊν ςασ γνωρίηουμε: 
 

1. τισ διατάξεισ του άρκρου 30 παρ. 1 εδάφιο πρϊτο και δεφτερο του νζου νόμου 
ορίηεται ότι «Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 για τουσ 
νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ, προχπόκεςθ για τθ μετάκεςθ εκπαιδευτικών είναι θ 
πραγματικι υπθρεςία δφο ετών ςτθν κατεχόμενθ οργανικι κζςθ μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 
του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ. Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει 
διαφορετικά το κζμα αυτό καταργείται.»  

Επομζνωσ για να ζχει κανείσ δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ απαιτείται 
πλζον διετία πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν νζα οργανικι κζςθ, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ των 
νεοδιόριςτων για τουσ οποίουσ ο «χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ 
πρώτθσ τοποκζτθςθσ μετά το διοριςμό δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριών ετών». 
Κάκε άλλθ ρφκμιςθ ςτο κζμα αυτό δεν ιςχφει.  

Διευκρινίηεται ότι ςτθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου τθσ διετίασ ι τριετίασ αντίςτοιχα  
ςυμπεριλαμβάνονται οι περιπτϊςεισ των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρκρου 8 του π.δ. 
50/1996 κακϊσ ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ αυτζσ διατθροφνται ςε ιςχφ.  

Οι περιπτϊςεισ προςμζτρθςθσ χρόνου ςτθ διετία ι τριετία για τουσ 
νεοδιοριηόμενουσ περιλαμβάνουν: 

 Σο χρόνο υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηομζνων και 
των μεταταςςομζνων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και το χρόνο παραμονισ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθ διάθεςη τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ, για οποιονδιποτε λόγο, 
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εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα (παρ. 2 του άρκρου 8 του π.δ. 
50/1996 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ. 100/97).  

 Σο χρόνο που προςμετράται από 1θ επτεμβρίου για όςουσ εκπαιδευτικοφσ 
διορίηονται και αναλαμβάνουν υπθρεςία το μινα επτζμβριο κακϊσ και το χρόνο 
που προκφπτει από ςυνυπολογιςμό ςωρευτικά υπθρεςίασ που ζχει διανυκεί 
τμηματικά κατά τθ διάρκεια διδακτικοφ ζτουσ. (παρ. 3 του άρκρου 8 του π.δ. 
50/1996 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ. 100/97). Δεν προςμετράται 
ο χρόνοσ που προκφπτει από το άκροιςμα των καλοκαιρινϊν διμινων κατά τα οποία 
οι αποςπϊμενοι εκπαιδευτικοί επανζρχονται ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ 
(Γνωμοδότθςθ 864/1989). 

 Για τισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ ειδικών κατηγοριών και ςε ΜΕΑΕ δεν απαιτείται θ 
παραμονι ςτθν οργανικι κζςθ (παρ. 4 του άρκρου 8 του π.δ. 50/1996 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ. 100/97). 

 
2. φμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ του άρκρου 30 (παρ. 1 εδάφιο τρίτο) 

του νζου νόμου ορίηεται ότι «θ υποχρζωςθ τθσ διετοφσ πραγματικισ υπθρεςίασ που 
προβλζπεται ςτο πρώτο εδάφιο αφορά τθν οργανικι κζςθ ςτθν οποία κα μετατεκοφν 
εκπαιδευτικοί, φςτερα από αίτθςι τουσ, από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 και μετά.» 
 Η ςαφισ διατφπωςθ τθσ διάταξθσ αυτισ κζτει ωσ ζναρξθ εφαρμογισ τθσ 
υποχρζωςθσ διετοφσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι κζςθ ςτθν οποία κα 
μετατεκοφν εκπαιδευτικοί, φςτερα από αίτθςι τουσ, κατά το διαδικαςία υποβολισ των 
αιτιςεων το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, δθλαδι αφοροφν ςτισ μετακζςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 
2011-2012.  

Προκφπτει ζτςι ότι για τισ μετακζςεισ εκπαιδευτικών από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ 
ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ (βελτιϊςεισ) κακϊσ και για τισ οριςτικζσ τοποκετιςεισ εντόσ των 
ΠΤΠΕ, για τισ οποίεσ οι αιτιςεισ ζγιναν κατά το ςχολικό ζτοσ 2009-10 και οι διαδικαςίεσ 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ, οι προχποκζςεισ που κα ιςχφςουν είναι αυτζσ που προβλζπονται 
ςτο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/96 και οι οποίεσ ίςχυαν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Επομζνωσ 
για τουσ τοποκετοφμενουσ κατά τθν παροφςα διαδικαςία κα εφαρμοςτοφν οι 
προαναφερκείςεσ διατάξεισ και θ παραμονι τουσ ςτθ ςχολικι μονάδα 
μετάκεςθσ/τοποκζτθςθσ  κα είναι, εφόςον το επικυμοφν, για ζνα (1) ζτοσ. 

Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί αυτοί κα ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ μζςα 
ςτθν επόμενθ ςχολικι χρονιά με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι κα ζχουν πλζον υπθρετιςει 
πραγματικά τθν οργανικι τουσ κζςθ ςτο ςχολείο ςτο οποίο κα ζχουν μετατεκεί ι κα ζχουν 
τοποκετθκεί. 
 Κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα, οι τοποκετιςεισ των πολφτεκνων 
εκπαιδευτικϊν κα γίνουν κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πριν από 
τθν ψιφιςθ του νζου Νόμου. Οι διατάξεισ των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 30 κα 
ιςχφςουν από το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. 

Διευκρινίηεται ότι με τθν κατάργθςθ τθσ περ. ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 
του π.δ. 50/1996 (παρ. 2 του άρκρο 31 του Ν. 3848/2010) και κάκε ςχετικισ διάταξθσ, οι 
εκπαιδευτικοί κεμελιϊνουν δικαίωμα μετάκεςθσ μόνον όταν υπθρετοφν τθν οργανικι τουσ 
κζςθ με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 τθσ παροφςθσ. 
 

3. Αποςπάςεισ. Οι διατάξεισ του άρκρου 31 περί αποςπάςεων του ίδιου ωσ άνω 
νόμου ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι του, και οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν για τθν 
πραγματοποίθςθ των αποςπάςεων. ε περίπτωςθ απόςπαςθσ δεν κεμελιϊνουν δικαίωμα 
μετάκεςθσ, εάν δεν ζχουν υπθρετιςει τθν οργανικι τουσ κζςθ.  

Οι αποςπϊμενοι ςτθν Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων, ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Γραφεία Εκπαίδευςθσ 
λαμβάνουν τισ προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα και επιπλζον δφο 
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μονάδεσ μετάκεςθσ για κάκε ζτοσ, ενϊ για όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ αποςπάςεων ωσ 
μόρια μετάκεςθσ λαμβάνονται αυτά τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ υπθρεςίασ 
απόςπαςθσ. 

 
4. Οργανικότητα ςχολικών μονάδων- υπεραριθμίεσ. 
το άρκρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε ι προςτζκθκε με το άρκρο 12 

του Π.Δ. 100/97 ορίηεται με κάκε λεπτομζρεια ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των υπεραρικμιϊν. 
ε ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν υπθρεςία μασ ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ: 
 

α) τισ περιπτϊςεισ υποβιβαςμοφ ι ςυγχωνεφςεων ςχολικών μονάδων ςε κάκε 
περίπτωςθ ορίηεται με τθν υπουργικι απόφαςθ και θ νζα οργανικότθτα. Αυτονόθτο είναι 
ότι με βάςθ τθ νζα αυτι οργανικότθτα των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να 
προςδιοριςκοφν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ και παράλλθλα, οι προκαλοφμενεσ υπεραρικμίεσ 
να αντιμετωπιςκοφν ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ.  

Σονίηεται ότι ςτα ολιγοκζςια (3/κζςια, 2/κζςια και 1/κζςια) ςχολεία δεν κα 
υπολογίηεται κζςθ ειδικότθτασ. Για τθν κάλυψθ των κζςεων αυτϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα 
αναφερόμενα ςτθν αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β’) 
Τπουργικι Απόφαςθ.  

β) Ωσ οργανικότθτα των ςχολικϊν μονάδων, από 6/κζςια ςχολεία και άνω, κα 
υπολογίηεται και μία κζςθ επιπλζον (για τθ κζςθ του Διευκυντι), ενϊ για τα 4/κζςια και 
5/κζςια ςφμφωνα με τθν οργανικότθτά τουσ. 
 

 
Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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