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ΘΕΜΑ: Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.  

    

Προκειµένου η Υπηρεσία µας να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά 

περιοχή µετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των µεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού 

∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης, παρακαλούµε να συµπληρωθούν οι πίνακες: 

α. στον ιστότοπο https://plan.sch.gr/ και  

β. στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-DataCenter 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010.  

 

Το πληροφοριακό σύστηµα υποβοήθησης υπολογισµού κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού 

προσωπικού στον ιστότοπο https://plan.sch.gr, χρησιµοποιεί δεδοµένα που προέρχονται από τα στοιχεία 

υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν ήδη καταχωριστεί στην 

εφαρµογή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 58733/∆2/26.04.2013 εγκύκλιο, καθώς και από τα στοιχεία του 

συστήµατος καταγραφής Survey, όπως αυτά καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται µε ευθύνη των 

∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν. 3848/2010 και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΠΑ.  

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

έχοντας τη δυνατότητα ανάγνωσης των µηχανογραφικά προ-υπολογισθέντων στοιχείων σε επίπεδο σχολείου, 



 
οµάδας σχολείων και περιοχής µετάθεσης, θα καταχωρίσουν στην εν λόγω εφαρµογή την εκτίµηση τους για τα 

κενά και πλεονάσµατα εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των περιοχών µετάθεσης 

αρµοδιότητάς τους κατά κλάδο και ειδικότητα.  

Πιο συγκεκριµένα, τα ΠΥΣ∆Ε αρµοδίως θα καταχωρίσουν στο https://plan.sch.gr µε ευθύνη του εκάστοτε 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης τα εν λόγω στοιχεία, καθώς και τη σχετική αιτιολόγησή τους σε περίπτωση που οι 

εισηγήσεις τους διαφοροποιούνται από τα προ-υπολογισθέντα, επιλέγοντας το «Περιοχές Μετάθεσης» του 

κεντρικού µενού και στη συνέχεια το «Καταχώριση Εκτίµησης Κενών και Πλεονασµάτων». Υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής τους σε ηλεκτρονικό πίνακα excel, ώστε να µπορούν να ελεγχθούν και να διορθωθούν.  

Στη συνέχεια, θα συµπληρώσουν τις στήλες στο σύστηµα e-DataCenter από την επιλογή «Μεταθέσεις  

∆ιαχείριση οργανικών κενών Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης».  

Οµοίως, οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, επιλέγοντας το 

«Περιοχές Μετάθεσης» του κεντρικού µενού και στη συνέχεια το «Καταχώριση Εκτίµησης Κενών και 

Πλεονασµάτων» θα καταχωρίσουν στο https://plan.sch.gr την εκτίµηση τους για τα κενά και πλεονάσµατα 

εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των περιοχών µετάθεσης αρµοδιότητάς τους κατά 

κλάδο και ειδικότητα.  

Οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, τέλος, επιλέγοντας το «Μεταθέσεις  ∆ιαχείριση 

οργανικών κενών Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» θα καταχωρίσουν και στο σύστηµα e-

DataCenter την εκτίµηση τους για τα κενά και πλεονάσµατα εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης.   

 

Η προαναφερόµενη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Πέµπτη, 30 Μαΐου 2013.  

 

α. Όσον αφορά στο πληροφοριακό σύστηµα υποβοήθησης υπολογισµού κενών και πλεονασµάτων 

εκπαιδευτικού προσωπικού, διευκρινίζουµε τα εξής:  

• Τα κενά θα πρέπει να καταχωρίζονται µε αρνητικό πρόσηµο, ενώ τα πλεονάσµατα µε θετικό.  

• Τα στοιχεία αφορούν στα γενικά σχολεία, και όχι στα Πρότυπα Πειραµατικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, 

∆ιαπολιτισµικά σχολεία ή τις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής.  

• Ως οµάδες σχολείων σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που 

έχουν καταχωριστεί και ελεγχθεί αρµοδίως από τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο σύστηµα 

Survey, µετά από σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΠΑ. 

• Για τον προ-υπολογισµό των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ελήφθησαν υπόψη οι 

εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην εκάστοτε σχολική µονάδα, οι προβλεπόµενες ώρες 

διδασκαλίας για τη λειτουργία των τµηµάτων σε κάθε σχολική µονάδα µε βάση τις πρώτες αναθέσεις 

µαθηµάτων και τα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών, ενώ για τον υπολογισµό των τάξεων και τµηµάτων 

κάθε σχολικής µονάδας χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα της φετινής σχολικής χρονιάς, όπως αυτά είναι 

καταγεγραµµένα στο σύστηµα Survey. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στις σχολικές µονάδες 

όπου υπηρετούν ως ∆ιευθυντές δεν συνυπολογίσθηκαν.  



 
• Υπολογίστηκε η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107τΑ/09.05.2013). Όπως προαναφέρθηκε, για το υποχρεωτικό ωράριο των 

εκπαιδευτικών κατά το έτος 2013-14, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο διαδικτυακό 

τόπο https://plan.sch.gr, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 58733/∆2/26.04.2013 εγκύκλιο «Καταχώριση 

ωραρίου εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

Από την αύξηση αυτή προκύπτει και η διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισµού κενών και πλεονασµάτων, 

καθώς πλέον τα αλγεβρικά αθροίσµατα διαιρούνται µε το είκοσι (20) και υπόλοιπο ωρών υποχρεωτικού 

ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαµβάνεται υπόψη.  

• Οι ανάγκες για την κάλυψη των ωρών  Project και ΣΕΠ, εµφανίζονται στο κάτω µέρος της λίστας µε τη 

µορφή κενού ή πλεονάσµατος σε αριθµό εκπαιδευτικών, ώστε να ανατεθούν αρµοδίως κατά κλάδο.   

 

β. Όσον αφορά στην καταχώριση στο σύστηµα e-DataCenter, επισηµαίνουµε ότι:  

• Στη στήλη «Προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας», θα αναγραφεί ο αριθµός των προβλεπόµενων ωρών 

διδασκαλίας για τη λειτουργία των τµηµάτων των σχολικών µονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα µε βάση τις 

πρώτες αναθέσεις µαθηµάτων και τα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών. 

• Στη στήλη «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί», θα αναγραφεί ο αριθµός όλων των εκπαιδευτικών 
που ανήκουν στο ΠΥΣ∆Ε οργανικά ή µε προσωποπαγή θέση, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινά τοποθετηµένων και όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣ∆Ε για οποιοδήποτε λόγο 
(υπεράριθµοι, νεοδιόριστοι).  

 

Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν 
αυτοδίκαια από την υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου 2013. (άρθρο 4 Π.∆. 50/1996).  

 

Όσον αφορά στις αποσπάσεις στο εξωτερικό, στο άρθρο 7 (§7) του Ν. 3848/2010 και του άρθρου 4 (§5) 

του Π.∆. 50/1996 ορίζεται ότι για τη σύνταξη των τελικών πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού 

προσωπικού υπολογίζονται και οι θέσεις που προκύπτουν «από τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε 

αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους κατά το 

χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά κενά 

υπολογίζονται για τις µεταθέσεις του επόµενου σχολικού έτους».  

Με βάση τα παραπάνω, κατά τον υπολογισµό κενών και πλεονασµάτων δεν θα συµπεριληφθούν στους 

οργανικά ανήκοντες οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό πέραν του ενός έτους και η 

απόσπασή τους θα συνεχιστεί και το επόµενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για ένα 

έτος ή η απόσπασή τους λήγει µέχρι 31.08.2013 θα θεωρηθούν ότι ανήκουν οργανικά στην περιοχή 

µετάθεσης από την οποία αποσπάστηκαν και βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣ∆Ε (§3 άρθρου 8 του 

Ν. 2817/2000). 

• Στη στήλη «Έλλειµµα ωρών λόγω διευθυντικών κενών», θα καταγραφούν οι ώρες των οργανικά 
ανηκόντων εκπαιδευτικών επί θητεία (διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολ. σύµβουλος, προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπεύθυνος Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας κ.λπ.) (µε αρνητικό πρόσηµο). 



 

• Στη στήλη «Πλεόνασµα ωρών λόγω διευθυντικών κενών», θα καταγραφεί το πλεόνασµα ωρών λόγω 
υπηρετούντων διευθυντών µε άλλη οργανική θέση (µε θετικό πρόσηµο). 

• Στη στήλη «Ώρες Project», θα αναγραφεί ο απαιτούµενος αριθµός ωρών για το Project.  

Για τον υπολογισµό των ωρών Project για τη νέα σχολική χρονιά, να ληφθούν υπόψη τα εξής:  

- Έκαστο τµήµα Project θα ανατίθεται σε έναν µόνο εκπαιδευτικό (η συνδιδασκαλία θα καταργηθεί) 

- Η ανάθεση του Project θα γίνεται υποχρεωτικά τελευταία και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις 
όλων των άλλων µαθηµάτων 

- Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης έως και δύο το πολύ τµηµάτων Project ανά εκπαιδευτικό 
οποιασδήποτε ειδικότητας, µε εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, 
ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στους οποίους θα επιτρέπεται η ανάθεση ενός µόνο τµήµατος 
Project. 

• Στη στήλη «Αυτοδίκαιες παραιτήσεις», θα αναγραφεί ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα 
αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου 2013 (άρθρο 4 του Π.∆.50/1996), ο 
οποίος ήδη αφαιρέθηκε από τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς της στήλης 1.   

• Στη στήλη «Ελλείµµατα(-)/Πλεονάσµατα(+)», θα αναγραφεί το αντίστοιχο έλλειµµα ή πλεόνασµα 
εκπαιδευτικού προσωπικού που θα προκύψει µετά από επεξεργασία των στοιχείων σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας και οµάδας σχολείων, ανά περιοχή µετάθεσης και ανά ειδικότητα, αφού υπολογιστούν οι 
προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.  

Για τον υπολογισµό ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, δε θα υπολογιστούν τα 
στοιχεία των στηλών «Έλλειµµα ωρών λόγω διευθυντικών κενών» και «Πλεόνασµα ωρών λόγω    
διευθυντικών κενών».  

 

Επισηµαίνεται ότι, δεδοµένης της αύξησης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, τα 
αλγεβρικά αθροίσµατα πλέον διαιρούνται µε το είκοσι (20) και υπόλοιπο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου 
κάτω του δώδεκα (12) δε λαµβάνεται υπόψη.  

Η στήλη για τα ελλείµµατα και τα πλεονάσµατα είναι ενιαία και το έλλειµµα ή πλεόνασµα φαίνεται από 
το πρόσηµο του αριθµού που σηµειώνεται. Για παράδειγµα, εάν το αποτέλεσµα που θα προκύψει δίνει 
τρία πλεονάσµατα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε σηµειώνουµε 3. Εάν το αποτέλεσµα που θα 
προκύψει δίνει τρία ελλείµµατα (-3), τότε σηµειώνουµε -3. 

• Στη στήλη «Εκτίµηση ΠΥΣ∆Ε Ελλείµµατα(-)/Πλεονάσµατα(+)», θα αναφερθεί η εκτίµηση του οικείου 
ΠΥΣ∆Ε για ελλείµµατα ή πλεονάσµατα. 

Και εδώ η στήλη για τα ελλείµµατα και τα πλεονάσµατα είναι ενιαία και το έλλειµµα ή πλεόνασµα 
φαίνεται από το πρόσηµο του αριθµού που σηµειώνεται.  

• Στη στήλη «Εκτίµηση Περιφερειακού ∆ιευθυντή Ελλείµµατα(-)/Πλεονάσµατα(+)», θα αναφερθεί η 
εκτίµηση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή, µε το ανάλογο πρόσηµο.  

 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:  

• Τα στοιχεία αφορούν στα γενικά σχολεία, και όχι στα Πρότυπα Πειραµατικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, 

∆ιαπολιτισµικά σχολεία ή τις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής.  

user
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• Τα τµήµατα κατά τάξη καθώς και τα τµήµατα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν µε αριθµό µαθητών 

εντός των προβλεποµένων από τη νοµοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συµβαίνει, ο υπολογισµός θα πρέπει 

να γίνει µε βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.  

• Ως οργανικά ανήκοντες στις σχολικές µονάδες και στις περιοχές µετάθεσης - και κατά συνέπεια και το 

υποχρεωτικό ωράριο αυτών - θα πρέπει απαραιτήτως να υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που είτε 

απουσιάζουν κατά το τρέχον έτος από την οργανική τους είτε εκτιµάται ότι πιθανώς θα απουσιάσουν κατά 

το σχολικό έτος 2013-14 µε απόσπαση (π.χ. στην Α/θµια Εκπαίδευση, σε γραφεία βουλευτών κτλ), µε 

άδεια (π.χ. άνευ αποδοχών, κύησης, λοχείας, ανατροφής, µακροχρόνιες αναρρωτικές, άδειες λόγω 

σοβαρών προβληµάτων υγείας µε αδυναµία παροχής διδακτικού έργου κτλ) και για διάφορους άλλους 

λόγους που  προβλέπονται από σχετικές διατάξεις (όπως αυτοδίκαιη αργία, προσωρινή παύση, δήµαρχοι, 

αντιδήµαρχοι, θέσης θητείας κτλ), αφού όλες οι προαναφερόµενες περιπτώσεις συνιστούν λειτουργικό 

κενό και σε καµιά περίπτωση οργανικό.  

Εύλογα εννοείται ότι ως οργανικά ανήκοντες µε υποχρεωτικό ωράριο θα πρέπει να υπολογιστούν και οι 

εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση µετάταξης στην Α/θµια Εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 38784/∆1/20.03.2013 εγκύκλιο.  

• Για τον υπολογισµό του εβδοµαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

υπολογιστεί η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107τΑ/09.05.2013). 

• Στον υπολογισµό του εβδοµαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες µειώσεις (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνου ή λόγω άσκησης καθηκόντων), 

καθώς δεν συνιστούν οργανικές ανάγκες στη σχολική µονάδα.  

•  Οι αναθέσεις των µαθηµάτων του Γυµνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελµατικού Λυκείου και των 

Επαγγελµατικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζονται µε βάση 

την αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 

128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά µε αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 

(Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 

1615 Β΄) σχετικά µε αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 

(Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά µε επιπλέον 

ανάθεση µαθήµατος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, 

ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) 

σχετικά µε αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 

(Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά µε αναθέσεις διδασκαλίας των 

µαθηµάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρµοδιότητας 

Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά µε επιπλέον ανάθεση µαθηµάτων στους 

εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του 

κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)  σχετικά µε 

αναθέσεις µαθηµάτων στο Πιλοτικό Γυµνάσιο, 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 Β’), 138359/Γ2/06-11-2012 

(ΦΕΚ 3129 Β’) σχετικά µε την ανάθεση των νέων µαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ., 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 

Β’) σχετικά µε την τροποποίηση των αναθέσεων µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01  και 



 
ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της ∆ιεύθυνσης 

Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ. 

Επισηµαίνεται ότι οι αριθµ. πρωτ. 140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά µε αναθέσεις 

εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 έχει  καταργηθεί µε την προαναφερόµενη 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) 

Υ.Α. 

• Τα κενά για τα µαθήµατα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς 

περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, 

κ.ά), κατανέµονται ισοµερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του αριθµού των κλάδων, τότε η ισοµερής κατανοµή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από 

ένα έτη. Η επιµέρους κατανοµή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται µε βάση την ικανοποίηση των 

εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. 

 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σωστή αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασµάτων 

εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε στόχο πάντοτε την ορθολογική διαχείριση του 

προσωπικού.   

 
 

       

              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

 
 

 

Εσωτ. διανοµή:  

1.  Γραφείο Υπουργού 

2.  Γραφείο Υφυπουργού 

3.  Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

4.  Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης Π.Ε. & ∆.Ε. 

5.  ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε.  - Τµήµα Γ΄ 

6.  ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. 

7.  ΚΥΣ∆Ε 

  


