
Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας (από 

βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις) - Πίνακας 

οργανικών κενών (εναπομείναντα)Πράξη ΠΥΣΠΕ 12
η
/04-06-2021 

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, οι οργανικές τοποθετήσεις που 
προέκυψαν από βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις, κατά κλάδο, 
(πράξη ΠΥΣΠΕ 12η/04-06-2021) καθώς και ο πίνακας με τα εναπομείναντα 
οργανικά κενά. 

 α)  πίνακα οργανικών τοποθετήσεων, 

 β)  αναμορφωμένο Πίνακα Εναπομεινάντων κενών οργανικών θέσεων, 

 γ)  συμπληρωματική αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών, 

 δ) αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων που αφορούν στις 
αποφάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών. 

 
Καλούνται  οι εκπαιδευτικοί κ. Παππά Ελευθερία ΠΕ 70 και η κ. Σπύρου Θεοδώρα 

ΠΕ60,  που είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολείων (από 14-05-2021 έως 

και 21-05-2021) και δεν τοποθετήθηκαν με οριστική τοποθέτηση,  να καταθέσουν, 

συμπληρωματική δήλωση προτίμησης  τοποθέτησης , στα εναπομείναντα 

οργανικά κενά, από Παρασκευή 04-06-2021 έως και την Παρασκευή 11-06-2021 

και ώρα 12:00  ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη αίτηση με υπογραφή 

στο mail:mail@dipe.pre.sch.gr. Είναι απαραίτητη, μετά την αποστολή email, η τηλ. 

επιβεβαίωση στο 2682362148 για τη λήψη του). Μέσα στην ίδια προθεσμία 

υποβάλλονται αιτήσεις προς το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, για διόρθωση τυχόν λαθών ή 

παραλείψεων που αφορούν στις αποφάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, η 

οποία δεν αποτελεί ένσταση (παρ.15, άρθρου 15, του Π.Δ.50/96). 

*οι αιτήσεις επέχουν τη θέση υπευθύνων  δηλώσεων. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996  το οποίο τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α), όπου ορίζεται ότι: «Στο άρθρο 13 του 

π.δ 50/1996 (Α’ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: H προτεραιότητα 

για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο 

για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις 

και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής».  

Περαιτέρω, με την παράγραφο η΄ του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, καταργήθηκαν οι 

παράγραφοι 3,4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). 

Συνεπώς, εφεξής, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω 

ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του 
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άρθρου 39 του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125 Α΄), προτάσσονται και κατά τη διαδικασία 

μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την 

κρίση υπεραριθμίας. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα κατά τις 

διαδικασίες κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και 

μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής 

μετάθεσης.(25984/Ε2/21-02-2020 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ). 

 

β)Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 «Θέματα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) όπως τροποποίησε το άρθρο 16 του ν. 3699/2008(Α΄199), μετά 

από την παρ.3 προστίθεται παρ. 3 Α 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 

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).». 

 

                                            Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 

  
 

          Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες - Προϊσταμένες/νοι να 

ενημερώσουν με όποιο πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που είναι 

τοποθετημένοι στη σχολική τους μονάδα. 


