
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 13/04/2022 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 ----- 
 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.:  Φ.ΠΥΣΔΕ/Β/3085 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ---- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανεξαρτησίας 146A & Φιλικής Εταιρείας 
 Ιωάννινα, 45444 
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κύρκος 
Τηλέφωνο: 2651035741 
Ιστοσελίδα: http://dide.ioa.sch.gr 
E-mail: pysde@dide.ioa.sch.gr ΠΡΟΣ:   Σχολικές Μονάδες του 
    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. 
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Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες 
μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με  τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. 
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 την παρ. 8 του άρθρου 231, «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α'» του Ν. 
4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το ζήτημα των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. ως ακολούθως: «…8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις 
εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού 
προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ' 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α' 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν 
προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά 
προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων 
που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών 
(30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε κενές 
οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της 
έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που 
επιθυμούν να τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.». 

5. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 και την παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 
4823/2021 η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των 
οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των 
σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, 
συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των 
δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε 
(5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες 
πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και 
την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά 
απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή 
οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η 
οργανική θέση. 



Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται: 

α) οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να 
δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι μέχρι και την Δευτέρα 18/04/2022 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.  

β) οι εκπαιδευτικοί της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που είχαν οργανική θέση στο ΓΕ.Ε.Λ. 
Βελλάς η οποία μεταφέρθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ιωαννίνων και δεν έχουν τοποθετηθεί 
σε κενή οργανική θέση, να υποβάλουν αν επιθυμούν αίτηση για τοποθέτηση σε κενή οργανική θέση 
έως και την Δευτέρα 18/04/2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.ioa.sch.gr 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων να ενημερώσουν 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 

 

 

 
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
 
 
 
 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ 
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