
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ΣΜΕΑΕ-Τ.E.)

Σε συνέχεια του με αριθ. 137201/ΓΔ5/25-08-2016 Εξ. Επείγον εγγράφου του κ. Γενικού Γραμματέα με θέμα  
«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών 
προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες» και σχετικά με την παρ. υπ’ αριθ. 3 αυτού που 
ορίζει  «3.  Την  Δευτέρα  05/09  έως  τις  12.00  αποστέλλουν  οι  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  στις  οικείες 
Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  τα  κενά  -πλεονάσματα  που  θα  προκύψουν  ύστερα  από την 
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.» σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Α. ΚΕΝA-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ σε ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 
Παρακαλούμε  όπως  προβείτε  στη  συμπλήρωση  των  λειτουργικών  κενών  (αναγκών)  και  των 
πλεονασμάτων στα επισυναπτόμενα αρχεία excel για όλους τους κλάδους γενικής εκπ/σης της Α/θμιας  
(ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32-ΠΕ18.41). 
Τα λειτουργικά κενά ή/και πλεονάσματα των εν λόγω κλάδων πρέπει να καταγραφούν ως εξής:
Στον Πίνακα Ι καταγράφονται τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα σε εκπ/κούς πλήρους ωραρίου για τους 
κλάδους ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών. 
Ειδικότερα 
i.Για τον κλάδο ΠΕ70
α) στη στήλη («ΕΣΠΑ») «για Ενιαίου Τύπου Δ.Σ.» καταγράφονται τα κενά/πλεονάσματα, που υφίστανται  
σε εκπ/κούς κλάδου ΠΕ70 στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία. Επισημαίνεται ότι για το σχ. έτος 2016-17 
θα προσληφθούν αναπληρωτές εκπ/κοί με τη «νέα» πράξη Ε.Σ.Π.Α.: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» 
αποκλειστικά για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου. Σημειώνεται ότι  
με την Πράξη αυτή προσλαμβάνονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
β) στη στήλη («ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΠΔΕ») «για 1/θέσια έως 3/θέσια Δ.Σ.» καταγράφονται τα κενά/πλεονάσματα, 
που υφίστανται  σε  εκπ/κούς κλάδου ΠΕ70 στα Δημοτικά Σχολεία  που ΔΕΝ είναι  Ενιαίου  Τύπου Δ.Σ., 
δηλαδή για τα Δ.Σ. που είναι μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια.
i Για τον κλάδο ΠΕ60
α) στη στήλη («ΕΣΠΑ») «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης»/«για τμ. ΜΕ ΠΡΟΝΗΠΙΑ» καταγράφονται τα 
κενά/πλεονάσματα, που υφίστανται σε εκπ/κούς κλάδου ΠΕ60 σε  όλα τα Νηπιαγωγεία (Ενιαίου Τύπου 
Νηπιαγωγεία)  και  στα  οποία  φοιτούν  ΚΑΙ  προνήπια.  Επισημαίνεται  ότι  για  το  σχ.  έτος  2016-17  θα 
προσληφθούν αναπληρωτές εκπ/κοί με τη «νέα» πράξη Ε.Σ.Π.Α.: «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης». 
Προσοχή: Βάσει του «πλαισίου της εν λόγω Πράξης καλύπτονται μόνο ανάγκες (Τμημάτων) με ΠΡΟΝΗΠΙΑ.  
Προκειμένου, δε, να υπάρξει η βέλτιστη υλοποίηση/αξιοποίηση της σχετικής Πράξης του ΕΣΠΑ και – κατ’ 
επέκταση – της κάλυψης των αναγκών στα νηπιαγωγεία αρμοδιότητάς σας, συνιστάται τα λειτουργικά 
κενά να δηλώνονται – κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό – στη στήλη «ΕΣΠΑ». 
β) στη στήλη («ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΠΔΕ») «για τμ. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΝΗΠΙΑ» καταγράφονται τα κενά/πλεονάσματα, που 
υφίστανται σε εκπ/κούς κλάδου ΠΕ60 στα νηπιαγωγεία που ΔΕΝ καλύπτονται από την πράξη ΕΣΠΑ κατά 
τα αναφερόμενα παραπάνω [παρ. ii. α)], δηλαδή για τα τμήματα νηπιαγωγείων χωρίς προνήπια.
Στον  Πίνακα  ΙΙ  καταγράφονται  τα  λειτουργικά  κενά/πλεονάσματα  όλων  των  ειδικοτήτων  της  Α/θμιας 
(κλάδοι ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32-ΠΕ18.41, ΠΕ05 και ΠΕ07) αποκλειστικά και μόνο 
των Ενιαίου Τύπου Δημοτικών Σχολείων (ήτοι των Δ.Σ. με οργανικότητα από 4-θέσια και άνω, στα οποία 
απασχολούνται – άλλωστε – οι εκπ/κοί ειδικοτήτων). Σημειώνεται ότι τα κενά των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 
καταγράφονται μόνο με μειωμένο ωράριο.
Τα αιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου  
2016 και ώρα 12 το μεσημέρι με ηλεκτρονικό μήνυμα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
avra@minedu.gov.gr.  
Παρακαλείσθε όπως τηρηθεί αυστηρά το χρονικό όριο αποστολής των ανωτέρω στοιχείων.
Σημειώνεται  ότι  θα αποσταλούν τα ζητούμενα στοιχεία μόνο από τους Περιφερειακούς Δ/ντές  για το 
σύνολο  των  Δ/νσεων  Π.Ε.  αρμοδιότητάς  τους  με  συμπλήρωση  (αποκλειστικά  και  μόνο)  των 
επισυναπτόμενων excel. Στοιχεία που θα αποσταλούν μεμονωμένα από τις Δ/νσεις Π.Ε. ή σε οποιαδήποτε 
άλλη μορφή (πλην των επισυναπτόμενων excel) δεν θα ληφθούν υπόψη.
Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε διευκρίνιση-παρατήρηση επί των στοιχείων μπορεί να καταγραφεί κάτω από 
τους σχετικούς Πίνακες στα πεδία: Σημειώσεις.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Τα πλεονάσματα θα καταγράφονται στα αντίστοιχα κελιά με τη γραπτή ένδειξη «πλεόνασμα» ή σύντμηση 
αυτής, ενώ τα κενά με ακέραιο αριθμό χωρίς πρόσημο. Π.χ. Εάν υφίστανται 5 πλεονάσματα κλάδου ΠΕ70, 
και 4 κενά ΠΕ60 εκ των οποίων τα 3 μπορούν να καλυφθούν από την πράξη ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Προσχολικής  
Εκπαίδευσης», τότε ο σχετικός Πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

 
ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ70 ΠΕ60

Χρηματοδότηση -> ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - 
ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - 

ΠΔΕ

Πράξη ΕΣΠΑ -> Ενιαίου Τύπου 
Δ.Σ.  

Ενίσχυση 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης

 

Σχολ. μονάδες ή 
τμήματα ->

για Ενιαίου 
Τύπου Δ.Σ.

για 1/θέσια έως 
3/θέσια Δ.Σ.

για τμ. ΜΕ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑ

για τμ. ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Δ/ΝΣΗ Αναπληρωτές Αναπληρωτές Αναπληρωτές Αναπληρωτές

…  5 ΠΛΕΟΝ.  0  3  1

Β. ΚΕΝA-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
Για  την  αποτύπωση  των  λειτουργικών  αναγκών  με  αναπληρωτές  εκπ/κούς  Ειδικής  Αγωγής  και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  και Τμήματα Ένταξης παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική 
καταχώριση  απευθείας  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Διαχείρισης  Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης  (ΟΠΣΥΔ)  ήτοι  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
https://opsyd.sch.gr/ . 
Επισημαίνεται ότι, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχωρίζουν τα σχετικά στοιχεία μέχρι την Δευτέρα 05-
09-2016, ώρα 12:00 το μεσημέρι. προκειμένου στη συνέχεια, οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις,  
να ολοκληρώσουν άμεσα τη σχετική διαδικασία.
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