
Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας (από 

βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις) - Πίνακας 

οργανικών κενών (εναπομείναντα)Πράξη ΠΥΣΠΕ 17
η
/11,12-05-2022 

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, οι οργανικές τοποθετήσεις που 
προέκυψαν από βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις, κατά κλάδο, 
(πράξη ΠΥΣΠΕ 17η/11,12-05-2022) 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. Νικολαϊδη Αρετή-Αναστασία ΠΕ70ΕΑΕ, κ. Βαγενά 

Στυλιανή – Φρατζέσκα ΠΕ70, κ. Τσουμάνης Ξενοφών ΠΕ70, κ. Τσιατσιάνη 

Σπυριδούλα ΠΕ60, κ. Μπρούχου Ευφροσύνη ΠΕ07, κ. Μπέκας Άγγελος ΠΕ11 και κ. 

Τασούλης Ιωσήφ ΠΕ11,   που είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολείων (από 

04-05-2022 έως και 10-05-2022) και δεν τοποθετήθηκαν με οριστική τοποθέτηση,  

να καταθέσουν συμπληρωματική δήλωση προτίμησης , στα εναπομείναντα 

οργανικά κενά, από Παρασκευή 13-05-2022 έως και την Πέμπτη 19-05-2022 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 το άρθρο 13 Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 

Νόμος 4653/2020, «Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 

λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι 

μόνο μεταξύ τους. 

  α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική 

αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά 

πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, 

αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, 

σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής 

mailto:mail@dipe.pre.sch.gr


μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των 

λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/ θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα 

εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. 

  β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών 

υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του 

εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 

της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν 

φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία 

συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 

έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. 

  γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν απο μεσογειακή 

αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας 

τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του 

Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. 

2.Η 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. 

Β)Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 21 του ν.3699/2008, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του αρθ. 48 του ν. 4415/2016 «Κατά την προσωρινή 

ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού 

προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη 

αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές 

μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές», δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις 

τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των Τμημάτων Ένταξης, καθώς στο 

συγκεκριμένο εδάφιο δεν γίνεται αναφορά στα Τμήματα Ένταξης ή έστω σε δομές 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αλλά μόνο σε ΣΜΕΑΕ.Σημειώνεται ότι οι διατάξεις 

αυτές του ν. 4415/2016 υπερισχύουν ως νεότερες των διατάξεων της παρ.2 του 

αρθ.2 του ν.3194/2003 (267 Α), όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙ.Θ με 

αριθ.  69039 /Ε2/11-06-2021) 

Γ) 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).». 

Την Παρασκευή 20-05-2022 αναμένεται η πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών 

από βελτίωση/μετάθεση/οριστική τοποθέτηση, σε εναπομείναντα οργανικά κενά 

σύμφωνα με την παρ.11 &  παρ.12 του άρ.15 Π.Δ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει-Οριστικός Πίνακας οργανικών κενών σχολικού έτους 2022-2023- Πίνακας 

εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση. 

 

                                            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. 


