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ΘΕΜΑ: «Ονομαςτικόσ χαρακτθριςμόσ οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν και πρόςκλθςθ 
υποβολισ διλωςθσ τοποκζτθςισ τουσ» 
 
 

Ο Δ/ντισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Το ΡΔ 1/2003 «Σφνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, 
προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των 
ςυμβουλίων αυτϊν» (ΦΕΚ 1/τ.Α’). 

2. Το Ρ.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει από το 
Ρ.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α’) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’) «Δομι και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) του 
Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων περί κακοριςμοφ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων 
των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κ.λ.π., όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

5. Το με αρικ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ.Β' «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ με εντολι 
Υπουργοφ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων». 

6. Τθ με αρ. Ρρωτ.: Φ.353.1/11/14769/E3/29-01-2016 Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

7. Τθ με αρ. 97115/Δ1/12-6-2017 (ΦΕΚ:2153/τ.Βϋ/236/2017) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 
«Ιδρφςεισ, Ρροαγωγζσ, Υποβιβαςμοί, Συγχωνεφςεισ και Καταργιςεισ Δθμοτικϊν Σχολείων και 
Νθπιαγωγείων». 

8. Το με Αρ. Ρρωτ. 49069/Ε1/23-3-2018 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα «Μετακζςεισ 
εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ 2017-2018». 

9. Τθν με αρ. 10/24-04-18 Ρράξθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Καβάλασ. 
 

 



 

Α π ο φ α ς ί η ε ι 

 

` Τουσ εκπαιδευτικοφσ που χαρακτθρίςτθκαν οργανικά υπεράρικμοι ςφμφωνα με το άρκο 14, 

παρ. 1, περ. α του Ρ.Δ. 50/1996, ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

24ο Ν/Γ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΘ ΧΙΣΤΙΝΑ 

18ο Ν/Γ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΑ 

 ΤΣΕΣΜΕΤΗΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΘ 

1ο Ν/Γ ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΘΣ ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΟΜΑΧΘ 

2ο Ν/Γ ΧΥΣΟΥΡΟΛΘΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ 

20ο Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΟΥΔΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 Τυχόν ενςτάςεισ επί των ανωτζρων κα γίνουν δεκτζσ τθν Σετάρτθ, 25 Απριλίου 2018 και μζχρι 

12:00.  

Κατόπιν τοφτου παρακαλοφνται οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί, που κρίκθκαν οργανικά 

υπεράρικμοι, να υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ για τοποκζτθςθ ζωσ Δευτζρα, 30 Απριλίου 2018 

ςτισ 13.30, ςτισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολικϊν μονάδων, όπωσ ανακοινϊκθκαν με το 

Φ.11.2/1920β/18-04-18 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ. 

Οι δθλϊςεισ κα κατατίκενται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) ςτο 2510 

291504, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e - mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. 

Καβάλασ (mail@dipe.kav.sch.gr).  

 

Ζχοντασ υπόψθ το Ρ.Δ 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από το Ρ.Δ. 

100/1997, επιςθμαίνουμε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τα ακόλουκα ιςχφοντα: 

1)  Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ 

ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι, τοποκετοφνται κατά απόλυτθ 

προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, με βάςθ το ςφνολο των μονάδων μετάκεςθσ και τισ 

δθλϊςεισ προτίμθςισ τουσ, ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ ομάδασ και όπου αυτό δεν 

είναι δυνατό ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ. 

2) Πςοι δεν επικυμοφν ι δεν καταςτεί δυνατό να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 

διαδικαςία, τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ ςυγκρινόμενοι με 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ με διαδικαςία που κα 

ακολουκιςει. 

 

 Επιςυνάπτεται το ςχετικό ζντυπο διλωςθσ τοποκζτθςθσ. 

 

 
                                                                                                   Ο Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                              ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΝΣΙΚΟ 
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