
       

 

                                                                    

                                                                                                                                     

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να εξετάσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη 
διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις σχολικές 
μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης (και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση 
απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών αρμοδιότητάς σας σε Αναπληρωτές Εκπ/κούς Γενικής Εκπ/σης και σε 
Αναπληρωτές Εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την καταγραφή των κενών στο μενού «Διαχείριση» επιλέγετε «Εισαγωγή 
κενών» και στο πεδίο «Ιδιότητα» επιλέγετε τον τύπο πρόσληψης του εκπαιδευτικού που επιθυμείτε να 
καταχωρήσετε [«Αναπληρωτών» ή «Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου» κατά περίπτωση για τα κενά 
σχολείων γενικής εκπ/σης / «Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ» ή «Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ Μειωμένου Ωραρίου» 
κατά περίπτωση για τα κενά δομών ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, παράλληλη στήριξη) / «Αναπληρωτών 
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ» για τα κενά των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.]. Έπειτα συμπληρώνετε κατά περίπτωση τα πεδία «Κλάδος» και 
«Τύπος κενού» ή «Τύπος ΣΜΕΑΕ» και «Περιοχή».

Τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 02/11/2018 και ώρα 10:00, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες 
αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν την ίδια ημέρα Παρασκευή 02/11/2018 και ώρα 
19:00 τη σχετική διαδικασία.

Για την αποφυγή παρερμηνειών/στρεβλώσεων κατά την καταχώριση των κενών επισημαίνονται τα 
κάτωθι: 

(α) Η καταγραφή των κενών θα γίνει στις περιοχές πρόσληψης που καθορίστηκαν πρόσφατα με την αριθμ. 
134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 3339 τ.Β΄, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3419 τ.Β΄). Δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται δυνατότητα μετακίνησης αναπληρωτών εκπ/κών εκτός της περιοχής πρόσληψής τους (πλην των 
κατ΄ εξαίρεση δυνατοτήτων μετακίνησης που περιγράφονται περιοριστικά και υπό προϋποθέσεις στο 
αριθμ. 210200/Ε2/30-11-2017 έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα διάθεσης 
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αναπληρωτών εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης») θα πρέπει 
να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταγραφή των λειτουργικών αναγκών σας.
(β) Η καταχώριση κενών/πλεονασμάτων αφορά στο σύνολο των εκπ/κών κλάδων που απασχολούνται 
στην Α/θμια Εκπ/ση, ήτοι τόσο των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ71, ΠΕ61 όσο και των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01(πρώην 
ΠΕ32)-ΠΕ91.02(πρώην ΠΕ18.41).
(γ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν τροποποιούν τις καταχωρίσεις των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης αλλά ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία καταχωρίζουν τα λειτουργικά κενά στο πεδίο 
«Κενά/Πλεονάσματα Περιφέρειας». 
(δ) Η καταχώριση των κενών ειδικής αγωγής για ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και παράλληλη στήριξη γίνεται 
ξεχωριστά στα κατά περίπτωση διαθέσιμα πεδία (και όχι αθροιστικά σε ένα εκ των πεδίων). (Ειδικά για τα 
κενά της παράλληλης στήριξης, ενημερωθήκαμε από την αρμόδια Δ/νση Ειδικής Αγωγής ότι σας έχουν 
αποσταλεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεων & ανανέωσης εγκρίσεων παράλληλης στήριξης 
μαθητών/νηπίων Β’ και Γ’ Φάσης.)
(ε) Για την καταγραφή λειτουργικών αναγκών σε ΚΕΔΔΥ λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες, στην 
παρούσα χρονική περίοδο και υπό το παρόν καθεστώς λειτουργίας τους,  ανάγκες. 
(στ) Τα αναφερόμενα στην αριθμ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄159)», σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (περί δυνατότητας 
συμπλήρωσης ωραρίου ή τοποθέτησης εκπ/κών για πλήρες ωράριο σε δομές ειδικής αγωγής και εκπ/σης), 
αφορούν αποκλειστικά στο μόνιμο εκπ/κό προσωπικό. Άλλωστε στις εν λόγω διατάξεις αναφέρεται ρητώς 
ότι: «4α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16, μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Τμήματα Ένταξης…”
(ζ) Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα διαδικασία δεν καταχωρίζονται λειτουργικές ανάγκες για Τ.Υ. – ΖΕΠ 
και Δ.Υ.Ε.Π.
(η) Για την επιβεβαίωση/ορθότητα των καταγεγραμμένων από πλευράς σας κενών στο ΟΠΣΥΔ αναμένεται 
και κατά την τρέχουσα διαδικασία να αναζητηθούν τα υφιστάμενα κενά και από το πληροφοριακό 
σύστημα MySchool.
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