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ΡΤΘΜΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 
 
Μεηά ηε δηαπίζησζε λειτοσργικής σπεραριθμίας κπνξνύλ λα θξηζνύλ σο ππεξάξηζκνη όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ππνβάιινληαο ζεηηθή ή αξλεηηθή δήισζε (άξζξν 14 ηνπ Π.Δ.50/1996 θαη άξζξν 

12 ηνπ Π.Δ.100/1997). 

 

Από όζνπο εκπαιδεςηικούρ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ λειηοςπγικά ςπεπάπιθμοι ραξαθηεξίδνληαη ςπεπάπιθμοι 

απηνί πος ζςγκενηπώνοςν ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό κνλάδσλ κεηάζεζεο. 

 

Από όζοςρ εκπαιδεςηικούρ δελ επηζπκνύλ να κπιθούν υρ λειηοςπγικά ςπεπάπιθμοι ραξαθηεξίδνληαη 

ςπεπάπιθμοι εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά ηειεπηαίνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Οι εκπαιδεςηικοί πνπ κεηαηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηη ζσολική μονάδα ην ίδην ζρνιηθό έηνο, εκηόρ ηυν 

εκπαιδεςηικών πος ηοποθεηήθηκαν υρ οπγανικά ςπεπάπιθμοι, θευπείηαι όηι ηοποθεηήθηκαν ηαςηόσπονα. Σε 

πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο ππεξάξηζκνη ραξαθηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπγθεληξώλνπλ 

ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό κνλάδσλ κεηάζεζεο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

Εάν, κεηά από ζπγρώλεπζε ζρνιείσλ, πποκύτει ςπεπαπιθμία ζε επόκελα ζρνιηθά έηε, υρ ρξόλνο 

ηνπνζέηεζεο ηυν εκπαιδεςηικών θευπείηαι ην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρώλεπζε και οι εκπαιδεςηικοί 

θξίλνληαη υρ ςπεπάπιθμοι ζύκθσλα κε ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο πος έσοςν ζςγκενηπώζει θαηά ηνλ ρξόλν θξίζεο 

ηεο ππεξαξηζκίαο. 

 

Από ηιρ παπαπάνυ πςθμίζειρ, ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, εμαηξνύληαη όζοι ςπάγονηαι ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο κεηάζεζεο. Οη αλήθνληεο ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο μποπούν να ςποβάλοςν αίηηζη να 

κπιθούν ςπεπάπιθμοι, αλλά ζηην πεπίπηυζη αςηή θξίλνληαη θαη ζπγθξίλνληαη καδί κε όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, οι οποίοι έσοςν κπιθεί ςπεπάπιθμοι, βάζει ηυν ζςνολικών μοπίυν πος ζςγκενηπώνοςν και δελ 

κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ ηελ έληαμή ηνπο ζε εηδηθή θαηεγνξία ώζηε να πποηγηθούν ηυν λοιπών ςπεπάπιθμυν. 

 

Οι εκπαιδεςηικοί πος κπίνονηαι λειηοςπγικά ςπεπάπιθμοι ηνπνζεηνύληαη θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα, 

ζςγκπινόμενοι μόνο μεηαξύ ηοςρ, κε βάζε ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο θαη ηηο δειώζεηο πξνηίκεζήο 

ηνπο ζε κενέρ λειηοςπγικέρ θέζειρ ζσολείυν ηηρ Α΄ Αζήλαο, ε νπνία θαη απνηειεί κία νκάδα ζρνιείσλ. 

 

Δελ απαηηείηαη ππεξέηεζε ηεο λέαο νξγαληθήο ζέζεο για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνύλ 

ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη και οι οποίοι ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα είηε από κεηάζεζε είηε από 

βειηίσζε ζέζεο είηε από δηνξηζκό, καθώρ η μεηαβολή ηηρ ςπηπεζιακήρ ηοςρ καηάζηαζηρ οθείλεηαι ζηιρ ανάγκερ 

ηηρ ςπηπεζίαρ. 

 

Οι λειηοςπγικά ςπεπάπιθμοι εκπαιδεςηικοί κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, εάν 

δημιοςπγηθεί κενό, δειώλνληάο ην ζηε δήισζε ππεξαξηζκίαο είηε καηά ηη διαδικαζία ηυν αποζπάζευν ενηόρ 

ΠΤΠΕ είηε απγόηεπα. 
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