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ΘΕΜΑ: «Τποβολή δήλωςησ προτίμηςησ για μεταθζςεισ ή οριςτική τοποθζτηςη ςε ςχολεία τησ ίδιασ 
περιοχήσ» 
 
 

Ο Δ/ντήσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Καβάλασ ζχοντασ υπόψη: 

 

1. Σο ΠΔ 1/2003 «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακών ςυμβουλίων 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτών, όροι, 
προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετών τακτικών και αναπλθρωματικών μελών των 
ςυμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ.Α’). 

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

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’) «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) του 
Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων περί κακοριςμοφ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων 
των Περιφερειακών Τπθρεςιών Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κ.λ.π., όπωσ ςυμπλθρώκθκε, 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

5. Σο με αρικ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ.Β' «Μεταβίβαςθ δικαιώματοσ υπογραφισ με εντολι 
Τπουργοφ ςτουσ Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων». 

6. Σθ με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/11/14769/E3/29-01-2016 Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Σοποκζτθςθ Διευκυντών 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

7. Σθ με αρ. 97115/Δ1/12-6-2017 (ΦΕΚ:2153/τ.Β΄/236/2017) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα 
«Ιδρφςεισ, Προαγωγζσ, Τποβιβαςμοί, υγχωνεφςεισ και Καταργιςεισ Δθμοτικών χολείων και 
Νθπιαγωγείων». 

8. Σο με Αρ. Πρωτ. 49069/Ε1/23-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Μετακζςεισ 
εκπαιδευτικών λειτουργών Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ 2017-2018». 

9. Σο με αρ. πρωτ. Φ.11.2/1920β/18-04-18 ζγγραφο του Δ/ντι Π.Ε. Καβάλασ με κζμα: «Κακοριςμόσ 
οργανικών υπεραρικμιών και οργανικών κενών». 



10. Σο με αρ. πρωτ. Φ.11.2/2000/24-04-18 ζγγραφο του Δ/ντι Π.Ε. Καβάλασ με κζμα: «Ονομαςτικόσ 
χαρακτθριςμόσ οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικών και πρόςκλθςθ υποβολισ διλωςθσ 
τοποκζτθςισ τουσ». 

11. Σισ εμπρόκεςμεσ δθλώςεισ των οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικών. 
12. Σθν με αρ. πρωτ. Φ.11.2/2015/30-04-18 Απόφαςθ του Δ/ντι Π.Ε. Καβάλασ με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικών τθσ Δ.Π.Ε. Καβάλασ». 
13. Σθν με αρ. 12/30-04-18 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ. 

 

Κ α λ ε ί 

 

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ70 - Δαςκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγϊν, ΠΕ06 – Αγγλικήσ 
Γλϊςςασ, ΠΕ71 – Δαςκάλων Ειδικήσ Αγωγήσ και ΠΕ61 – Νηπιαγωγϊν Ειδικήσ Αγωγήσ που υπζβαλαν 
αίτθςθ για μετάκεςθ ι οριςτικι τοποκζτθςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ κακώσ κι 
εκείνοι που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καβάλασ ςφμφωνα με τθν φετινι 
εγκφκλιο των μετακζςεων (ςχετ. 8) να υποβάλουν από την Δευτζρα, 30 Απριλίου 2018 μζχρι και την 
Σρίτη, 08 Μαΐου 2018 διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφουν κατά ςειρά προτίμθςθσ μζχρι είκοςι (20) 
ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να μετατεκοφν ι να τοποκετθκοφν. Στισ προτιμήςεισ τουσ μποροφν 
να δηλϊςουν και ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ δεν αναφζρονται οργανικά κενά και πιθανόν να 
προκφψουν κατά τη διαδικαςία των μεταθζςεων των εκπαιδευτικϊν από ςχολείο ςε ςχολείο.  
 Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτική. Εκπρόκεςμεσ δθλώςεισ ι ενςτάςεισ ςχετικζσ με 
ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων δε κα γίνονται δεκτζσ. 
 Οι δηλώςεισ θα κατατίθενται είτε αυτοπροςώπωσ ςτο γραφείο 521 (Γραμματεία Π.Υ.Σ.Π.Ε.), 
είτε μζςω fax ςτο 2510 291504, είτε μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (με ςαρωμζνη αίτηςη όπου θα 
φαίνεται η υπογραφή)  ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη τησ Δ/νςησ Π.Ε. Καβάλασ (mail@dipe.kav.sch.gr).  
 
Επιςθμαίνεται ότι: 

1) Οι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που δεν κατζςτη δυνατό να 
τοποκετθκοφν ςε κενζσ οργανικζσ θζςεισ τησ ίδιασ ομάδασ όπου ανήκει το ςχολείο ςτο οποίο 
κρίθηκαν ωσ υπεράριθμοι ή ςε κενζσ θζςεισ όμορησ ομάδασ, κα υποβάλουν διλωςθ με τθν 
παροφςα διαδιακαςία ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν βελτίωςθ 
κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ. 

2) Οι οργανικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που τοποκετικθκαν ςε κενζσ 
οργανικζσ κζςεισ τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν ωσ 
υπεράρικμοι ι ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ ςφμφωνα με τθν 12θ/30-04-18 Πράξθ του 
ΠΤΠΕ Καβάλασ, ζχουν την δυνατότητα να υποβάλουν δήλωςη για βελτίωςη θζςησ με την 
παροφςα διαδικαςία με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου τουσ που ηθτοφν 
βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ.  

3) Οι αιτιςεισ για αμοιβαία μετάκεςθ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 
Καβάλασ (εντόσ Π.Τ..Π.Ε.) κα υποβλθκοφν εντόσ δεκαπζντε (15) θμερών από τθν οριςτικι 
ανακοίνωςθ των μετακζςεων (παρ. του άρκρου 10 του Π.Δ. 50/96). 
 
 Με ευκφνθ των Διευκυντών/ντριών ςχολικών μονάδων και των Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων 

παρακαλοφνται να λάβουν γνϊςη ενυπόγραφα όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ μονάδα τουσ, 
κακώσ και οι εκπαιδευτικοί που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

 
Παρακαλείςκε να ενθμερώνεςτε για όλεσ τισ εξελίξεισ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 

Καβάλασ.  
 

                                                                                                   Ο Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 
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