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ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου 
 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 7 του Π.Δ. 50/96 περί 
οργανικής υπεραριθμίας: 
«Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω 
ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται 
σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό 
ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν 
ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτηση τους να δηλώσουν κατά σειρά 
προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά 
προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης τους.» 

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14,  παρ.9  του Π.Δ. 50/96  όπως 
αυτό τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του ΠΔ 
100/1997: «Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδαφ. Β και 8 
του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους 
θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της 
ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».     

Σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δοθεί με τα υπ’αριθμ. 
84582/Δ2/20-06-2013  και 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας μας. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι υπεράριθμοι 
εκπαιδευτικοί των οποίων δεν ρυθμίστηκε η υπεραριθμία,  παραμένουν οργανικά 
τοποθετημένοι στο σχολείο όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι και διατίθενται για τη 
συμπλήρωση του ωραρίου τους.  Η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων 
έπεται των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε 
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λειτουργικά κενά οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν και παραμένουν στη διάθεση 
των ΠΥΣΔΕ και έπονται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός ΠΥΣΔΕ. 

Διαπιστώνεται από καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται ορθά από όλα τα ΠΥΣΔΕ. Ενδεικτικά, αναφέρεται περίπτωση 
εκπαιδευτικού που αποσπάται χωρίς αίτησή του σε άλλη σχολική μονάδα και 
διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου στην οργανική του θέση αντί να διατεθεί από 
την οργανική του σε άλλη/άλλες σχ. μονάδα/ες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
του ωραρίου.  

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων. 
 

 

 

 

                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Εσωτ. Διανομή:  Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Γ’  (ψηφιακά σε μορφή pdf) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

Τριαντάφυλλος Μεϊμάρης 


