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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 983/8-11-2021»  
                 

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Αναφορικά με τον αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και 
Ειδικά Νηπιαγωγεία, στην υποπερίπτ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα 
των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ 
ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά 
τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 
εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης». 

Για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2021-2022 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ.Π.οικ./66036/21/21-10-2021 (Β΄4960). Με τις διατάξεις 
των εν λόγω Κ.Υ.Α. προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του 
COVID-19 και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών όπως η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας, ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου για τους μη εμβολιασμένους 
μαθητές, η διαδικασία διαχείρισης των περιστατικών νόσησης από COVID-19, η 
προστασία των μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με την παροχή εξ αποστάσεως  
εκπαίδευσης κλπ.  

Οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά 
κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών» 
της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄3344) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων 
πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.)», ενώ, σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού, ο αριθμός των προς πλήρωση 
λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, 
εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις κατά 
την παρ. 3 λειτουργικές ανάγκες, καθώς και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο 
έγκριση πίστωσης. 
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Για το σχολικό έτος 2021-2022 έχουν πραγματοποιηθεί, έως τις 15-12-2021, 38.737 
προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, ως αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμένου 
ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Ειδικότερα για το 
Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Υποστήριξης έχουν προσληφθεί 11.138 αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. 

Όσον αφορά στην περιοχή των Ιωαννίνων, για την οποία γίνεται μνεία, στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 171 προσλήψεις, εκ των 
οποίων 95 προσλήψεις αναπληρωτών στις Δομές Γενικής Εκπαίδευσης και 76 
προσλήψεις αναπληρωτών στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ημερομηνία 
τελευταίας ενημέρωσης: 15-11-2021). Επίσης, στην περιοχή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και την 
εξειδικευμένη υποστήριξη έχουν πραγματοποιηθεί, συνολικά 32 προσλήψεις 
αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 3-12-2021). 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού και η 
τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες εμπίπτει στις αρμοδιότητες των 
(οικείων) Δ/νσεων Εκπ/σης. Σχετικά με τις τοποθετήσεις και προσλήψεις σε Τμήματα 
Ένταξης:  
i) Στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-8-2020 
ΥΑ με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και 
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» ορίζεται ότι: «β. Σε περίπτωση αδυναμίας 
κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους 
προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης 
οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του 
καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ειδικά 
για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) 
εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές 
δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου 
δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης». 
ii) Στις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του Ν.3699/2008, όπως προστέθηκαν με το 
άρθρο 48 του Ν.4692/2020 (Α΄111) ορίζεται ότι: «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 υποβάλλουν 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. 
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)».  

Επισημαίνεται αφενός ότι η εμφάνιση και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών είναι μια 
δυναμική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και αφετέρου ότι το 
Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των 
εγκεκριμένων πιστώσεων. 
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Τέλος, η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση 
και τη βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των 
Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄ και 94 
παρ.4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄. Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 
του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α΄ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, 
ΦΕΚ 2856/Β΄ η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.), ως εκπληρούσα τους 
σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών 
δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης. Ο 
ρόλος του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχέση με τη σχολική στέγη είναι επιτελικός και περιορίζεται στην 
εκπόνηση και έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων, με τα οποία προσδιορίζονται οι 
απαιτούμενοι χώροι ως προς το μέγεθος, το είδος και τον αριθμό τους. Τα κτηριολογικά 
προγράμματα εκπονούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου δήμου. Κατόπιν 
αναζήτησης στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν βρέθηκε σχετικό 
αίτημα από τον Δήμο Ιωαννιτών για εκπόνηση κτηριολογικού προγράμματος. 

 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού                                                                                                     
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή                                                                                                      
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής  
4. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης 
5. Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ 
6. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου 
7. Τ.Κ.Ε. 
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