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Ρφκμιςθ λειτουργικϊν υπεραρικμιϊν 
  

Μετά τθ διαπίςτωςθ λειτουργικής υπεραριθμίας μποροφν να κρικοφν ωσ υπεράρικμοι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του ςχολείου υποβάλλοντασ κετικι ι αρνθτικι διλωςθ (άρκρο 14 του Π.Δ.50/1996 και άρκρο 

12 του Π.Δ.100/1997). 

Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ επικυμοφν να κριθοφν ωσ λειτουργικά υπεράριθμοι χαρακτθρίηονται 

υπεράριθμοι αυτοί που ςυγκεντρϊνουν τον μεγαλφτερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ. 

Από όςουσ εκπαιδευτικοφσ δεν επικυμοφν να κριθοφν ωσ λειτουργικά υπεράριθμοι χαρακτθρίηονται 

υπεράριθμοι εκείνοι που τοποκετικθκαν οργανικά τελευταίοι ςτθ ςχολικι μονάδα. 

Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ι τοποκετικθκαν ςτη ςχολική μονάδα το ίδιο ςχολικό ζτοσ, εκτόσ των 

εκπαιδευτικϊν που τοποθετήθηκαν ωσ οργανικά υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. ε 

περίπτωςθ ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ υπεράρικμοι χαρακτθρίηονται οι εκπαιδευτικοί που ςυγκεντρϊνουν 

τον μικρότερο αρικμό μονάδων μετάκεςθσ τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ. 

Εάν, μετά από ςυγχϊνευςθ ςχολείων, προκφψει υπεραριθμία ςε επόμενα ςχολικά ζτθ, ωσ χρόνοσ 
τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν θεωρείται το ζτοσ που πραγματοποιικθκε θ ςυγχϊνευςθ και οι 
εκπαιδευτικοί κρίνονται ωσ υπεράριθμοι ςφμφωνα με τισ μονάδεσ μετάκεςθσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει κατά 
τον χρόνο κρίςθσ τθσ υπεραρικμίασ. 

Από τισ παραπάνω ρυθμίςεισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εξαιροφνται όςοι υπάγονται ςε ειδικζσ 

κατθγορίεσ μετάκεςθσ. Οι ανικοντεσ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ μποροφν να υποβάλουν αίτηςη να 

κριθοφν υπεράριθμοι, αλλά ςτην περίπτωςη αυτή κρίνονται και ςυγκρίνονται μαηί με όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάςει των ςυνολικϊν μορίων που ςυγκεντρϊνουν και δεν 

μποροφν να επικαλεςτοφν τθν ζνταξι τουσ ςε ειδικι κατθγορία ϊςτε να προηγηθοφν των λοιπϊν 

υπεράριθμων. 

Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται λειτουργικά υπεράριθμοι τοποκετοφνται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα, 

ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ 

τουσ ςε κενζσ λειτουργικζσ θζςεισ ςχολείων. 

Δεν απαιτείται υπθρζτθςθ τθσ νζασ οργανικισ κζςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα χαρακτθριςτοφν 

λειτουργικά υπεράρικμοι και οι οποίοι τοποκετικθκαν φζτοσ ςτθ ςχολικι μονάδα είτε από μετάκεςθ είτε 

από βελτίωςθ κζςθσ, καθϊσ η μεταβολή τησ υπηρεςιακήσ τουσ κατάςταςησ οφείλεται ςτισ ανάγκεσ τησ 

υπηρεςίασ. 

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μποροφν να επιςτρζψουν ςτθν οργανικι τουσ κζςθ, εάν 

δημιουργηθεί κενό, δθλϊνοντάσ το ςτθ διλωςθ υπεραρικμίασ είτε κατά τη διαδικαςία των αποςπάςεων εντόσ 

ΠΥΣΠΕ είτε αργότερα. 
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