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ΠΡΟΣ:

1. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης,
Έδρες τους
2. Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης, Έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής
Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, βάσει των διατάξεων ειδικής προκήρυξης [άρθρο
86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)]».
Σχετ.

Αρ. Πρωτ. 16834/Ε1/04-02-2019 και 33109/Ε1/01-03-2019 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και των πρόσφατων προσλήψεων αναπληρωτών Δ.Ε. Γενικής
Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιβεβαίωσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης των λειτουργικών κενών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των Σχολικών Μονάδων Γενικής
Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» στο
οποίο ορίζεται ότι: «…μετά την 1η Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία
κάλυψης των κενών θέσεων λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή ή παραίτησης από τη
θέση αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων των
συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική
προκήρυξη δηλώνονται από τους προϊσταμένους των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου.».
Η διαδικασία καταχώρισης των κενών των Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στο μενού «Διαχείριση»
επιλέγετε «Εισαγωγή κενών σε ώρες». Στο πεδίο «Ιδιότητα», επιλέγετε τον τύπο πρόσληψης του
εκπαιδευτικού που επιθυμείτε (Αναπληρωτών σε Ώρες ανά Σχολείο ή Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου
σε Ώρες ανά Σχολείο). Ακολούθως, επιλέγετε τον κλάδο και την περιοχή και, πατώντας «αναζήτηση» και
στη συνέχεια «προσθήκη», βγαίνει η καρτέλα με τα σχολεία, στα οποία πρέπει να καταχωριστούν
αναλυτικά τα «Κενά σε ώρες» που αφορούν το συγκεκριμένο (ομαδοποιημένο) κενό πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου πατώντας «Καταχώριση». Επιλέγοντας «προσθήκη» μπορείτε να προσθέσετε επόμενο
κενό για τον ίδιο εκπαιδευτικό κλάδο. Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για την καταχώριση των
λειτουργικών κενών κάθε εκπαιδευτικού κλάδου.
Τα λειτουργικά κενά για τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η κάλυψή τους, κατά
τις οικείες διατάξεις, θα αφορούν όλους τους κλάδους και θα πρέπει να είναι πλέον των 9 διδακτικών
ωρών. Εφιστάται η προσοχή στην σωστή ομαδοποίησή τους, ώστε τα κενά πλήρους ωραρίου, να
αντιστοιχούν, κατά το δυνατόν, στο μέγιστο προβλεπόμενο ωράριο απασχόλησης. Λόγω του εξαιρετικού

χαρακτήρα της σχετικής ρύθμισης, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (ή συγκεκριμένη ομάδα σχολικών
μονάδων), η καταχώριση των σχετικών κενών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον τα υπό κρίση κενά
θα αφορούν διάστημα απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
Επιπλέον, θέτουμε υπόψη σας ότι κατά την παρούσα φάση καταχωρίζονται και τα λειτουργικά
κενά για ΔΥΕΠ, Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και Μ.Ν.Α.Ε. Δεδομένου ότι στο ΟΠΣΥΔ δεν υφίσταται δυνατότητα
διακριτής καταγραφής των κενών σχολικών μονάδων για ΔΥΕΠ, ΖΕΠ και Μ.Ν.Α.Ε. (σε σχέση με τα λοιπά
κενά Γενικής Εκπ/σης), οφείλετε να καταχωρήσετε τα εν λόγω κενά, ομαδοποιημένα ανά ΔΥΕΠ, ΖΕΠ ή
Μ.Ν.Α.Ε. αντίστοιχα, κατά την απλή διαδικασία που αναγράφεται ανωτέρω, αλλά στη συνέχεια και εντός
της παρακάτω προθεσμίας οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης θα πρέπει να διευκρινίσουν στην Υπηρεσία
μας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
t09pde1@minedu.gov.gr), ποια από τα εν λόγω κενά αφορούν τις υπό κρίση δομές.
Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό για την καταχώριση των λειτουργικών
κενών ανά ειδικότητα από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 14.00, ενώ
την Τετάρτη 10/04/2019 και μέχρι ώρα 10.00 θα είναι ανοικτό για την οριστικοποίηση των λειτουργικών
κενών από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Για τεχνικά θέματα επί της καταχώρισης επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης του Ο.Π.ΣΥ.Δ.
στο ΥΠΠΕΘ στα τηλέφωνα: 2103442543, 2103442523, 2103442522.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θεοκτίστη Μπούνια-Μαστρογιάννη
Εσωτερική Διανομή:
1. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
2. Δ/νση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπ/κου Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
3. Δ/νση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπ/κου Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε., Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
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