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    ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων 
    
 
    
ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων 

εκπαιδευτικών 
 

 

Σας αποστέλλουμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων των σχολείων της Διεύθυνσης 
Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων. 

Σας επισημαίνουμε ότι: 

1.  για τον κλάδο ΠΕ04,  σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 60818/Δ2/27-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ 
εγκύκλιο, η κρίση και άρση της υπεραριθμίας θα γίνει ενιαία στον κλάδο. 

2. σύμφωνα με την παρ. 15 και 16 του άρθρου 19 του το ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111), οι 
εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων το οποίο 
χαρακτηρίστηκε  ως Πρότυπο, χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση και τοποθετούνται 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με 
βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές 
οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές 
θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 

3. σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4692/2000 (ΦΕΚ Α’ 111), «Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 
(Α’ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Οι τοποθετήσεις σε 
θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων  των κενών στις 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής 
μετάθεσης.  

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται 
σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν 
κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. 
Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες 
μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με  τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. 
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Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων 
Ένταξης.  

Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά 
οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).» 

4. σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111), «4. Οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η θητεία των οποίων παρατάθηκε 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 
αποκτούν οργανική θέση ως εξής: α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση 
στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το 
ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, 
τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο 
της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής 
μετάθεσης. 

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού 
συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο 
υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της 
βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής 
μετάθεσης. 

γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης 
διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την 
έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και 
επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία 
προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής 
μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της 
βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, 
μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν. 

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού 
συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της 
βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής 
μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής 
μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της 
βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με 
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται 
κατά περίπτωση στις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας. 



5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα 
παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019.» 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, 
να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι μέχρι και την Πέμπτη 13/05/2021 με τη 
συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης-δήλωσης και την αποστολή της με e-mail στη γραμματεία του 
ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pysde@dide.ioa.sch.gr.  

 

 

 

 
 Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ 
 Φυσικός, MSc 
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