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Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης 
                        Έδρες τους  
 
Τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Έδρες τους 
 

  
ΘΕΜΑ: «Λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης» 
 

Ενόψει ολοκλήρωσης των αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 
και σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί ο 
επισυναπτόμενος πίνακας (2 φύλλα: Γενική παιδεία και ΣΜΕΑΕ) από τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στις οικείες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταγραφεί και η πρόταση του Περιφερειακού 
Διευθυντή. Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνει, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του 
ηλεκτρονικού συστήματος και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 & 7 του Ν.3848/2010.  

Οι πίνακες θα παραμείνουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις και τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης 
και, όταν ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην υπηρεσία μας για να γίνει 
αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. 

Ταυτόχρονα, οι στήλες η και ι του πίνακα (λειτουργικά κενά/πλεονάσματα) θα 
καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr), 
στη διαδρομή: 

1. Για τη Γενική παιδεία: Διαχείριση → Εισαγωγή Κενών → Επιλογή ιδιότητας κενών: 
Αποσπάσεις.  Στο πεδίο Επιλογή ΠΥΣΠΕ- κλάδου καταχωρίζετε το συνολικό αριθμό των 
λειτουργικών κενών και το συνολικό αριθμό των λειτουργικών πλεονασμάτων Γενικής Αγωγής. 

 
2. Για ΣΜΕΑΕ: Διαχείριση → Εισαγωγή Κενών → Επιλογή ιδιότητας κενών: Αποσπάσεις 

ΣΜΕΑΕ. Στο πεδίο Επιλογή ΠΥΣΠΕ- κλάδου επιλέγετε αναλόγως την περιοχή και τον κλάδο, καθώς 
και τον τύπο ΣΜΕΑΕ: Ειδική Αγωγή, BRAILLE, ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ. 
 

Για τη συμπλήρωση των πινάκων αυτών, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα. 

 α) Στη στήλη α, «ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ + ΔΙΑΘΕΣΗ)», αναγράφεται ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε κάθε Διεύθυνση με οργανική θέση καθώς και ο 
αριθμός όσων παραμένουν χωρίς οργανική θέση (υπεράριθμοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση 
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του ΠΥΣΠΕ για οποιοδήποτε λόγο) μετά τις διαδικασίες τοποθετήσεων, κατά την κείμενη 
νομοθεσία.  

β) Στη στήλη β, «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ», καταγράφονται οι λειτουργικές ανάγκες 
κάθε Διεύθυνσης. Είναι δηλαδή στην ουσία οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ που στοιχειοθετούν τις 
ανάγκες σε εκπαιδευτικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας για την ομαλή λειτουργία της. Η στήλη 
αυτή διαμορφώνεται στη βάση των θεσμοθετημένων θέσεων των σχολείων με την αυξομείωση που 
δημιουργεί η λειτουργική πραγματικότητα (απαιτήσεις σε εκπαιδευτικούς), όπως η δημιουργία 
νέων τμημάτων (αύξηση), η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων (μείωση), η μείωση 
τμημάτων λόγω μικρού αριθμού μαθητών προς εγγραφή στην α΄ τάξη (μείωση) κ.ο.κ. 

γ) Στη συμπλήρωση της στήλης γ, «ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ», καταγράφονται οι θέσεις των 
εκπαιδευτικών που απουσιάζουν απ’ τα διδακτικά τους καθήκοντα προκειμένου να αναλάβουν 
θέσεις με θητεία. Είναι δηλαδή οι θέσεις εκείνες που δημιουργούν λειτουργικά κενά (π.χ. 
Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ.). Δηλαδή, στον υπολογισμό της στήλης αυτής θα 
ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη φύση της κάθε θέσης με θητεία, ώστε στην περίπτωση που αυτή δε 
δημιουργεί λειτουργικό κενό να μην συμπεριληφθεί (Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών 
σχολείων και νηπιαγωγείων κλπ.). 

δ) Στη στήλη ζ, «ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ», θα αναφερθεί αριθμητικά όποια περίπτωση δημιουργίας 
λειτουργικού κενού δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες στήλες και στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» 
αναλυτικά πρέπει να αιτιολογηθεί πως προκύπτει κάθε κενό της στήλης αυτής, για παράδειγμα: 

 απόσπαση σε γραφείο βουλευτή, 

 συνδικαλιστικοί λόγοι κ.ο.κ. 
 
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν με την αφαίρεση στο Πίνακα από τη στήλη α όλων των 

στηλών από τη β έως και την ζ και είναι αυτά τα οποία αναγράφονται στη στήλη η, «ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Ελλείμματα (-) Πλεονάσματα (+)». Στην καταγραφή όμως στο ηλεκτρονικό 
σύστημα αυτονόητο είναι ότι θα αναγράφονται στις ξεχωριστές για κάθε κατηγορία στήλες χωρίς 
πρόσημο, αφού προκύπτει από την επικεφαλίδα της στήλης. 

Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό των λειτουργικών κενών δεν θα ληφθούν υπόψη οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ. Όλα τα 
λειτουργικά κενά που θα προκύψουν από τις εν λόγω αποσπάσεις θα υπολογιστούν από την 
υπηρεσία μας. 

Η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης έως και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή ,15 Ιουνίου 2017. 

Εξυπακούεται ότι τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποτυπώνονται με αντικειμενικό τρόπο με στόχο την ορθολογική 
διαχείριση του προσωπικού και την απόλυτη κάλυψη των αναγκών εξ αρχής των σχολικών μονάδων 
Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 
 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

                   ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 
 
                                                                                                       α.α. 
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