
 

 
ΘΕΜΑ : Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, η πρόσληψη 

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και η ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο των σχολικών μονάδων προς αποφυγή 

συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τις τοποθετήσεις σε 

λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών οι οποίοι είτε είναι λειτουργικά υπεράριθμοι, είτε βρίσκονται στη 

διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ, όπως 

επίσης και των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και εντός περιοχής μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 

μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020. 

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο  τους εκπαιδευτικούς 

και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης σας έτσι ώστε:  

α) οι λειτουργικά υπεράριθμοι, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση και οι προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 

εκπαιδευτικοί και εντός περιοχής για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής 

σας όπου θα αναρτήσετε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν 

προτιμήσεις για τοποθέτηση, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Μαρούσι, 30/7/2020 
Αρ. Πρωτ.:  102027/ΓΔ5 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

----- 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

 

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
 
 

ΠΡΟΣ: 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

ΚΟΙΝ: 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

http://www.minedu.gov.gr/


β) οι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί και τα αποσπασμένα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να 

παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης απόσπασης / τοποθέτησης όπου θα αναρτηθούν 

αντίστοιχα τα  λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για 

τοποθέτηση. 

Αυτονόητο δε, είναι ότι, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα 

ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ΥΑ αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αρ. πρωτ.               

93856/Ε2/15-07-2020, καθώς οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με βαθμίδα τοποθέτησης «Α/ΘΜΙΑ», 

αναλαμβάνουν μεν υπηρεσία στις Δ/νσεις Δ.Ε. της περιοχής απόσπασης, ωστόσο με απόφαση του οικείου 

Δ/ντή ΔΕ διατίθενται στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, όπου και τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά.   

Σε ό,τι αφορά τυχόν εναπομείναντα κενά των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μετά την ανωτέρω διαδικασία, αυτά θα καλυφθούν με διάθεση για συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην άλλη βαθμίδα.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 
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