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Μαρούσι, 20/10/2021 

Αριθ. πρωτ.: 133185/Ε4 
 
ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

ΠΡΟΣ: 

1. Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ 

2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

 

 ΘΕΜΑ:  Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ στο πλαίσιο ειδικής 
πρόσκλησης. 

Προκειμένου να εκδοθεί Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών των περιοχών αρμοδιότητάς σας σε αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ 

ως εξής:  

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες →  Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ώρες ανά σχολείο 

Για τα κενά του κλάδου ΠΕ25 στις ΣΜΕΑΕ στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής και κατόπιν τις ώρες στη 

σχολική μονάδα. 

Για τα κενά του κλάδου ΠΕ25 για την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη στο τύπος κενού: 

Εξειδικευμένη Τομεακό και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα. 

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ23) στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, στο τύπος κενού: Μ.Ν.Α.Ε. και 

κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.  

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ30) στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, στο τύπος κενού: ΤΥ ΖΕΠ και κατόπιν τις ώρες 

στη σχολική μονάδα. 

Μόνο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιλέγουν: 

Για τα κενά στα ΚΕΔΑΣΥ:  Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ →  τύπος 

κενού: Ειδικής Αγωγής και καταχώριση αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία. 

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ: Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε 

ώρες ανά σχολείο →  τύπος κενού: ΣΔΕΥ και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική 

μονάδα. 

Σημειώνεται ότι: α) οι ώρες απασχόλησης (σε σχολικές μονάδες) για τα μέλη ΕΕΠ είναι 25 β) το πεδίο 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ» είναι προς χρήση μόνο από την υπηρεσία μας.  

Επισήμανση: Η καταχώριση σε σχολικές μονάδες/ΚΕΔΑΣΥ θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τον 

αριθμό των κενών ανά περιοχή/ΚΕΔΑΣΥ και κλάδο όπως καταγράφονται στο συνημμένο excel, το 

οποίο περιλαμβάνει ανά φύλλο όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα και σε καμία περίπτωση δεν 

δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν. 
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Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 20/10/2021 

έως και την Πέμπτη 21/10/2021. Στη συνέχεια, για τις οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης, η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021.  

Τέλος, σημειώνεται η αριθ. πρωτ. 123276/Δ3/30-9-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4706 Β΄) η οποία 

τροποποίησε τη σχετική Υ.Α. με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΠΕ25 στην εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς και  η αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) ρυθμιστική 

απόφαση, στο άρθρο 5, παρ. 9β. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ 
5. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμ. Α’                      
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ  
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