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ΠΡΟ :  Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ 

αρμοδιότητασ ΠΤΠΕ Καβάλασ 

 
Πληροφορίεσ 
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Σαχ. Κωδικόσ 
Σ. Θ. 
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: 
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: 

Ελευθερία Κατςαβάρου 
2510 291521 
2510 291504 
Εθνικήσ Αντίςταςησ 20 
651 10 - Καβάλα 
1159 
mail@dipe.kav.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ δήλωςησ τοποθζτηςησ εκπαιδευτικών αρμοδιότητασ 
Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ» 
 
 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ μετά τη με αριθμ. 20/30-07-18 Πράξη  καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητάσ 

του οι οποίοι: 

1. χαρακτηρίςτηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι  

2. ανήκουν ςτουσ κλάδουσ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 (για ςυμπλήρωςη ωραρίου) 

3. βρίςκονται ςτη διάθεςη του ΠΤΠΕ Καβάλασ 

4.  αποςπάςτηκαν από άλλα ΠΤΠΕ ή ΠΤΔΕ ςτο ΠΤΠΕ Καβάλασ 

 

να υποβάλουν δήλωςη τοποθζτηςησ ςτα λειτουργικά κενά - μζχρι είκοςι (20) - τα οποία αναφζρονται 

ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 

 

από την Δευτζρα 30/07/18 ζωσ και την Δευτζρα 06/08/18. 

 
 

 Οι δηλώςεισ θα κατατίθενται είτε αυτοπροςώπωσ, είτε μζςω τηλεομοιοτυπίασ (φαξ) ςτο 2510 

291504, είτε μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e - mail) ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη τησ Δ/νςησ Π.Ε. 

Καβάλασ (mail@dipe.kav.sch.gr).  

 

 Η διαδικαςία τησ ρφθμιςησ των λειτουργικών υπεραριθμιών και των τοποθετήςεων των 

λειτουργικά υπεράριθμων γίνεται ςφμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιήθηκε και 

ςυμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997. 

 

 Επιςημαίνεται ότι: 
 

1. Για τουσ λειτουργικά υπεράριθμουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν κατζθεςαν αίτηςη μετάθεςησ 
ςφμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ.: 190077/Ε1/06-11-2017 Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα 
«Μεταθζςεισ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςχολικοφ ζτουσ 2017-18» (μήνασ 
Νοζμβριοσ 2017), οι δηλώςεισ προτίμηςήσ τουσ θα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα 
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απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμζνου να μοριοδοτηθοφν. (Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ 
κατάςταςησ, εντοπιότητα,  ςυνυπηρζτηςη κλπ).   

2. Προκειμζνου για τισ αποςπάςεισ εντόσ ΠΤΠΕ και ςφμφωνα με την Δ1/30478/21-03-2002 
εγκφκλιο «Η απόςπαςθ εκπαιδευτικών εκτόσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα 
είναι ζνα εξαιρετικό διοικθτικό μζτρο και πρζπει να εφαρμόηεται μόνον όταν ςυντρζχουν 
ςοβαροί λόγοι, αναγόμενοι ςτο ςυμφζρον λειτουργίασ των ςχολείων ι άκρωσ εξαιρετικοί λόγοι, 
που αναφζρονται ςτον ίδιο τον εκπαιδευτικό ι ςε μζλθ τθσ οικογενείασ του». 

3. Όςον αφορά τα ολιγοθζςια δημοτικά ςχολεία (λειτουργικά μονοθζςια, διθζςια ή τριθζςια – 
κόκκινα κελιά), οι ώρεσ των ειδικοτήτων είναι ενδεικτικζσ. 
 
Επιςυνάπτονται αναλυτικοί πίνακεσ με τα ονόματα των εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών 
προσ ενημζρωςη και διευκόλυνςή ςασ. Για περαιτζρω διευκρινίςεισ, παρακαλοφμε να 
επικονωνείτε με τη Γραμματεία του Π.Τ..Π.Ε. (2510291521).  
 
 
Επιςυνάπτονται, επιπλζον, τα ςχετικά ζντυπα δήλωςησ τοποθζτηςησ. 
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