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Μαρούσι, 3/12/2020 

Αριθ. πρωτ.: 165261/Ε4 
 
 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ 
 
ΚΟΙΝ: 
Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

 

 
ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης. 

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. πρωτ. 150710/ΓΔ4/5-11-2020 (ΦΕΚ 4917 Β΄) απόφαση  

2. Η αριθ. πρωτ. 164412/Ε4/2-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΗΓ46ΜΤΛΗ-863) απόφαση 

Σε συνέχεια της ανωτέρω 2 σχετικής απόφασης πρόσληψης 621 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και 

Κοινωνικούς Λειτουργούς» και λόγω του χαμηλού αριθμού κάλυψης των κενών θέσεων (621 από τις 2.800) 

λόγω μη εύρεσης διαθέσιμων υποψηφίων κατά την ηλεκτρονική ροή προσλήψεων κρίνεται σκόπιμο στην 

περίπτωση που προσλήφθηκαν στην ίδια περιοχή μέλη ΕΕΠ και των δύο κλάδων (ΠΕ23 και ΠΕ30) να 

τοποθετηθούν σε διαφορετική ομάδα σχολείων, ούτως ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 

αριθμός ομάδων της ίδιας  περιοχής με τουλάχιστον ένα μέλος ΕΕΠ. 

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ως αρμόδιοι για την τοποθέτηση των 

αναπληρωτών σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των προσληφθέντων (που θα αναλάβουν 

υπηρεσία) να αξιολογήσουν και ιεραρχήσουν τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες, σύμφωνα και με το 

άρθρο 5, παρ. 9 της με αριθ. πρωτ.  104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) ρυθμιστικής Υπουργικής 

Απόφασης, όπου αναφέρεται ότι: 

«9. α. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής 

τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής …. 
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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…» . 

Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
3. Γεν. Δ/νση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ  
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ 
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  
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