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            ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης 

                            

               ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

                              

   

ΘΕΜΑ: Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016.  

    

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, παρακαλούμε να δηλώσετε τα σχετικά στοιχεία, αφού 

ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

Ν.3848/2010, και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των εν λόγω σχολικών μονάδων, έως και τη 

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015. 

 

Τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα των ΣΜΕΑΕ θα καταχωριστούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή οι φόρμες 

καταχώρισης κενών και πλεονασμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (https://anaplirotes.sch.gr/ ), στη 

διαδρομή: Κενά/Πλεον. → Εισαγωγή/Ενημέρωση → Περιοχών/Κλάδων. Στο πεδίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΝΩΝ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ και αφού επιλεγεί η αντίστοιχη βαθμίδα, στο πεδίο «Ιδιότητα» επιλέγετε 

«Αναπληρωτών ΣΜΕΑ» και στη συνέχεια αναλόγως την περιοχή και τον κλάδο.  

Στον τύπο ΣΜΕΑ, για να δηλώσετε κενά για τυφλούς μαθητές επιλέγετε «BRAILLE», για κωφούς 

μαθητές «ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ», και για τυφλούς και πολυανάπηρους μαθητές «BRAILLE ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ». 

Ο υπολογισμός των λειτουργικών κενών θα γίνει ανά ΠΥΣΔΕ, ενώ για τα ΠΥΣΔΕ που έχουν δύο 

περιοχές μετάθεσης (π.χ. Α΄ Εύβοιας και Β΄ Εύβοιας), η καταχώριση θα γίνει αφού αθροιστούν τα 

κενά/πλεονάσματα και των δυο περιοχών, στην Α΄ περιοχή μετάθεσης (π.χ. τα κενά/πλεονάσματα του 

ΠΥΣΔΕ Εύβοιας θα καταχωριστούν στην Α΄ Εύβοιας). 
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 Διευκρινίζεται ότι τα λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 των ΕΕΕΕΚ θα υπολογιστούν στα λειτουργικά 

κενά των ΠΥΣΠΕ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό των λειτουργικών κενών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ με Υ.Α. οι οποίες σας 

έχουν κοινοποιηθεί από την υπηρεσία μας.   

 

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν με αντικειμενικό τρόπο τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την 

αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

                                                                                                                         

  

 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 
 
 

                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. διανομή: Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.  - Τμήμα Γ΄ 

Συνημμένα: Πίνακας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Τριαντάφυλλος Μεϊμάρης 
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