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ΘΕΜΑ: «Ονομαςτικόσ χαρακτηριςμόσ οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόςκληςη υποβολήσ 
δήλωςησ τοποθζτηςησ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ» 
 

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Α/θμιασ Εκπ/ςησ Καβάλασ 

 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σο  Π.Δ. 1/2003 που κακορίηει τισ αρμοδιότθτεσ των Π.Τ..Π.Ε. 
2. Σο Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-5-19961996 τ.Α’) όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 

94/τ.Αϋ/205-1997). 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16, ενότθτα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Σ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
4. Σο άρκρο 33 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-18) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
5. Σθν υπϋ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) Τπουργικι Απόφαςθ περί 

κακοριςμοφ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
κ.λ.π., όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

6. Σο με αρικ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ.Βϋ «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ με εντολι Τπουργοφ 
ςτουσ Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων». 

7. Σο άρκρο 33 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-18) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Σθ με αρ. πρωτ. Φ.1.5/9534Α/9563/22-08-19 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ΑΜΘ με κζμα: «Οριςμόσ αναπλθρωτι Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Καβάλασ».  

9. Σθ υπ’ αρ. Φ.10/51699/19-4-2019 (ΦΕΚ 1351/τ.Βϋ/19-04-19) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «υγχωνεφςεισ 
Δθμοτικϊν ςχολείων και Νθπιαγωγείων 2019-20». 

10. Σθν υπϋ αρ. 43925/Ε2/07-04-2020 Τπουργικι Απόφαςθ «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από 
περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ ζτουσ 2020». 

11. Σθ υπϋ αρ. 36823/Ε2/12-03-2020 Τπουργικι Απόφαςθ «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.), ςε Κζντρα Εκπαιδευτικισ 
και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) και ΕΕΕΕΚ ζτουσ 2020». 

12. Σθν υπϋαρ. Φ.11.2/2408/30-04-20 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ με κζμα: 
«Κακοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων για το ςχολικό ζτοσ 2019-20». 

13. Σθν υπϋαρ. Φ.11.2/2409/30-04-20 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ με κζμα: 
«Διαπίςτωςθ οργανικϊν υπεραρικμιϊν για το ςχολικό ζτοσ 2019-20». 



14. Σθν υπϋαρ. Φ.11.2/3293/17-04-19 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ με κζμα: 
«Κακοριςμόσ ομάδων ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Καβάλασ και όμορων αυτϊν». 

15. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Φ.11.2/2431/05-05-20 ζγγραφο του 9ου Δ Καβάλασ. 
16. Σθ με αρ. 8/06-05-2020 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  I Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε, τουσ εκπαιδευτικοφσ που χαρακτθρίςτθκαν ωσ οργανικά υπεράρικμοι για το ςχολικό ζτοσ 

2019-20, ωσ ακολοφκωσ:          

 

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

 

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑΖΚΟΤΛΙΔΗ ΠΕΣΡΟ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ  

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΟΤ ΜΑΡΙΑ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 

 
ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

 
 

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΒΑΚΙΑΝΗ ΚΤΡΙΑΚΗ  

9ο Δ/ ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΙΟΜΑΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 

 
 

 Καλοφνται οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί που χαρακτθρίςτθκαν οργανικά υπεράρικμοι, να υποβάλουν 

διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ ίδιασ ομάδασ όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο 

κρίκθκαν υπεράρικμοι και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ, από 06/05/20 μζχρι και 

15/05/20 και ώρα 14:00 ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καβάλασ 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 αυτοπροςϊπωσ. 

  
  
 Οι αναφερόμενοι ςτον ανωτζρω πίνακα εκπαιδευτικοί, που ζχουν χαρακτθριςτεί ονομαςτικά οργανικά 

υπεράρικμοι και δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ κατά τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων μετάκεςθσ 

ςχολικοφ ζτουσ 2019-20,  παρακαλοφνται να ςυνυποβάλουν με τθν αίτθςι τουσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

mailto:mail@dipe.kav.sch.gr


μοριοδότθςθσ, όπωσ βεβαιϊςεισ εντοπιότθτασ, ςυνυπθρζτθςθσ, φοίτθςθσ τζκνων και πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 

 Επίςθσ, επιςθμαίνουμε ςτουσ  ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τα ακόλουκα ιςχφοντα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Π.Δ 50/1996: 
 
α) 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 δυνατόν ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ 

ομάδασ.  

β) Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμοφν ή 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 και για 

τθν οποία κα υπάρξει επόμενθ ανακοίνωςθ.  

 Παρακαλοφμε για τη ςυνεχή ενημζρωςη όλων των εκπαιδευτικών από την ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ 

για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ. 

 

 

                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Δ/ΝΣΡΙΑ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ       

 

 

                                                                                                                                            ΑΘΑΝΑΙΑ ΓΑΪΣΑΝΙΔΟΤ 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ (δια μζςου των χολικών Μονάδων) 

Ιςτοςελίδα Διεφθυνςησ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Αρχείο 
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