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Θζμα: «Διαπίςτωςη λειτουργικών υπεραριθμιών και προςδιοριςμόσ λειτουργικών κενών 
για τουσ κλάδουσ ΠΕ60 και ΠΕ70 – Πρόςκληςη υποβολήσ δήλωςησ εκπαιδευτικών 
αρμοδιότητασ Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ ςε ςχολικζσ μονάδεσ για το διδακτικό ζτοσ 2019-20» 
 

 
 

Σο ΠΤΠΕ Καβάλασ, ςφμφωνα με τθν αρ. 14θ/26-08-2019 Πράξθ του, διαπίςτωςε για το 

διδακτικό ζτοσ 2019-20, τισ λειτουργικζσ υπεραριθμίεσ εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-

Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δαςκάλων και προςδιόριςε τα λειτουργικά κενά ςφμφωνα με τουσ 

επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ. Κατόπιν τοφτου καλεί: 

 

 

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που ανήκουν οργανικά ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ ςτισ οποίεσ διαπιςτώθηκε λειτουργική υπεραριθμία να δθλώςουν 

υποχρεωτικά, εάν επικυμοφν ι όχι να κρικοφν λειτουργικά υπεράρικμοι. Σο ςυνολικό 

ζντυπο υπεραρικμίασ (Διλωςθ Λειτουργικισ Τπεραρικμίασ ανά χολικι Μονάδα) κα 

υποβλθκεί με ευθφνη των Δ/ντών-ντριών ή Προϊςταμζνων των ςχολικών μονάδων 

όπου διαπιςτώκθκε λειτουργικι υπεραρικμία  

από την Σρίτη 27/08/19 μζχρι και την Σετάρτη 28/08/19 και ώρα 14:30 
είτε μζςω τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) ςτο 2510291504, είτε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e - mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Καβάλασ 

(mail@dipe.kav.sch.gr), είτε αυτοπροςώπωσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι:  

1. Όςοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ τον Νοζμβριο του 

2018 παρακαλοφνται να κατακζςουν μαηί με τθν διλωςθ τοποκζτθςισ τουσ και τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά (πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, εντοπιότθτασ, 

ςυνυπθρζτθςθσ, ςπουδάηον τζκνο κλπ.) προκειμζνου να μοριοδοτηθοφν.  

2. Η διαδικαςία τθσ ρφκμιςθσ των λειτουργικών υπεραρικμιών και των τοποκετιςεων των 

λειτουργικά υπεράρικμων γίνεται ςφμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε 

και ςυμπλθρώκθκε με το Π.Δ. 100/1997. 
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Παρακαλοφμε για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικών από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

Διεφκυνςθσ για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ.  
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