
  

 Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 
    
Μαρούσι,            29 - 9 -2015 
Αρ. Πρωτ.           152622/Ε2     
Βαθμός Προτερ.     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

 ΠΡΟΣ: 
 
 
 

1. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης,          
Έδρες τους  

2. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκ-
παίδευσης, Έδρες τους 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
----- 
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ΘΕΜΑ: «Λειτουργικά κενά των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (EAE) Δ.Ε.». 
 

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης λειτουργικών κενών  πλήρους και μειωμένου ωραρίου των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (EAE) στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Προσωπικού  Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Τα κενά αφορούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης Σχο-
λικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης και η διαδικασία καταχώρισης κενών ανά εκπαιδευτικό στις σχολικές 
μονάδες γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Στο μενού «Κενά/Πλεον.» επιλέγετε «κενά σε ώρες» και «Εισαγωγή». Στην καρτέλα που ανοίγει, επι-
λέγετε τον τύπο πρόσληψης του εκπαιδευτικού που επιθυμείτε (Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ή Αναπληρωτών ΣΜΕΑ 
Μειωμένου Ωραρίου) και πατάτε «συνέχεια». Ακολούθως, επιλέγετε τον κλάδο, την περιοχή μετάθεσης και 
τον τύπο ΣΜΕΑ (επιλέγετε «BRAILLE» για να δηλώσετε κενά για τυφλούς μαθητές, «ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ» για κωφούς 
μαθητές και «ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» για όλα τα υπόλοιπα) και, πατώντας «συνέχεια», βγαίνει η καρτέλα με τα 
σχολεία, στα οποία πρέπει να καταχωριστούν αναλυτικά ο «Αριθμός Κενών Ωρών» που αφορά τον συγκε-
κριμένο αναπληρωτή. 

Στη συνέχεια επαναλαμβάνετε τη διαδικασία από την αρχή για το επόμενο κενό αναπληρωτή πλήρους 
ή μειωμένου ωραρίου που επιθυμείτε να καταχωρήσετε. 

Τα λειτουργικά κενά θα αφορούν όλους τους κλάδους, θα πρέπει να είναι πλέον των 9 διδακτικών 
ωρών  εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψή τους από το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό. Τα καταχωρισμένα 
κενά θα εγκριθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση από τις Διευθύνσεις πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 
1-10-2015 και η έγκριση ή η τυχόν τροποποίηση από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 2-10-2015. 

 
Τα κενά πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα περί αναθέσεων μαθημάτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κενά του κλάδου ΠΕ18.35-Τουριστικών επιχειρήσεων θα δηλωθούν χωριστά και όχι 
στον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ18.02 {(Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων 
και Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)} για τις ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ. 

Για τον ίδιο λόγο και σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ θα δηλωθούν χωρι-
στά και οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής), ΠΕ18.13 (Ζωικής Παραγωγής), ΠΕ18.14 (Ι-
χθυοκομίας - Αλιείας), ΠΕ18.15 – Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων-Γεωργικήςμηχανολογίας και υδά-
τινων πόρων, ΠΕ18.16 (Δασοπονίας- Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ18.17 
(Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), ΠΕ18.30 (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) του 
ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας - Αλιείας, Γε-
ωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπι-
ακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 



  

Ο διαχωρισμός των παραπάνω κλάδων θα ακολουθήσει και την κάλυψη κενών θέσεων των ΤΕΕ Ειδι-
κής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας. 

Για τεχνικά θέματα επί της καταχώρισης επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης του Ο.Π.ΣΥ.Δ. στο 
ΥΠΑΙΘ στα τηλέφωνα: 2103442543, 2103442523, 2103442522. 

 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄ 
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 
 


