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

Η Αναπληρϊτρια Διευθφντρια Α/θμιασ Εκπ/ςησ Καβάλασ ζχοντασ υπόψη: 

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 υπϋαρ. 176287/Ε2/12-11-2019 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με 
κζμα: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2019-20»/ 

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

12. 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». 

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



14. Σθν υπϋαρ. Φ.11.2/2409/30-04-20 Απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Δ/ντριασ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Καβάλασ με κζμα: «Διαπίςτωςθ οργανικϊν υπεραρικμιϊν για το ςχολικό ζτοσ 2019-20». 

15. Σο υπϋ αρικμ. πρωτ. Φ.11.2/2431/05-05-20 ζγγραφο του 9ου Δ Καβάλασ. 
16. Σο υπϋαρικμ. πρωτ. Φ.11.2/3399/23-04-19 ζγγραφο τθσ Αναπλθρϊτριασ Δ/ντριασ Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Καβάλασ με κζμα: «Ονομαςτικόσ χαρακτθριςμόσ οργανικά υπεράρικμων 
εκπαιδευτικϊν και πρόςκλθςθ υποβολισ διλωςθσ τοποκζτθςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ 
μονάδεσ». 

17. Σισ εμπρόκεςμεσ δθλϊςεισ των οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν. 
18. Σο υπϋαρ. πρωτ. Φ.11.2/2582/18.05.20 ζγγραφο τθσ αναπλθρϊτριασ Δ/ντριασ με κζμα: 

«Ειςιγθςθ τοποκζτθςθσ οργανικά υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν». 
19. Σο υπ’ αρ. πρωτ. Φ.11.2/2583/18.05.20 ζγγραφο τθσ αναπλθρϊτριασ Δ/ντριασ με κζμα: 

«Αναμόρφωςθ πίνακα κενϊν οργανικϊν κζςεων μετά τθν τοποκζτθςθ οργανικά υπεράρικμων 
εκπαιδευτικϊν». 

20. Σθν 9η/18.05.20 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ.  
 

Κ α λ ε ί 

 

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ70 - Δαςκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγϊν, ΠΕ06 – Αγγλικήσ 

Γλϊςςασ, ΠΕ79.01 – Μουςικήσ, ΠΕ11 – Φυςικήσ Αγωγήσ κακϊσ και Δαςκάλων & Νηπιαγωγϊν Ειδικήσ 

Αγωγήσ που υπζβαλαν αίτθςθ για μετάκεςθ ι οριςτικι τοποκζτθςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Π.Τ..Π.Ε. 

Καβάλασ κακϊσ κι εκείνοι που μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καβάλασ 

ςφμφωνα με τισ φετινζσ εγκυκλίουσ των μετακζςεων να υποβάλουν από τη Δευτζρα, 18 Μαϊου 2020 

μζχρι και την Σετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και ϊρα 13:30 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 αποκλειςτικι.  

 Οι δθλϊςεισ για τθ Γενικι Αγωγι κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζςω του Online υςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Τποβολισ Μετακζςεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με 

τον τρόπο που ορίηεται ςτο επιςυναπτόμενο ζγγραφο «ΟΔΗΓΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ».  

 Οι αιτιςεισ – δθλϊςεισ βελτίωςθσ κζςθσ – οριςτικισ τοποκζτθςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Σμθμάτων Ζνταξθσ δεν θα πραγματοποιηθοφν ηλεκτρονικά αλλά με την υποβολή τησ 

επιςυναπτόμενησ αίτηςησ  είτε αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο άτομο, 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). 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζκθκαν από τθ ςχολικι τουσ μονάδα ςε άλλθ ςχολικι μονάδα 

κατά τα παρελκόντα ζτθ επειδι είχαν χαρακτθριςτεί οργανικά υπεράρικμοι και επικυμοφν να 

επιςτρζψουν ςτο ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν οργανικά υπεράρικμοι εφόςον ςε αυτό δημιουργηθεί 

κενή οργανική θζςη, ςφμφωνα με τθν παρ. 5. του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Αϋ), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α’), οφείλουν να υποβάλουν ςυμπληρωματικά τησ 

ηλεκτρονικήσ αίτηςησ, ζντυπθ διλωςθ ςτθ Γραμματεία του ΠΤΠΕ (2510291521). Η διλωςθ κα πρζπει 

να κατατεκεί πριν τθν  αποκλειςτικι προκεςμία υποβολισ διλωςθσ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων 

μετάκεςθσ και ςυγκεκριμζνα από τη Δευτζρα, 18 Μαϊου 2020 μζχρι και τη Δευτζρα, 25 Μαΐου 2020 

προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ ςτο ςφςτθμα eDatacenter δεδομζνου ότι οι 

τοποκετιςεισ υπεραρίκμων δεν υποςτθρίηονται από το ςφςτθμα.  

 Με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων και των Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων 

παρακαλοφνται να λάβουν γνϊςη ενυπόγραφα όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ μονάδα τουσ, 

κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

https://teachers.minedu.gov.gr/
mailto:mail@dipe.kav.sch.gr


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

Καβάλασ.  

 

 

 

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

                                                                                                                               

    

 

                                                                                                    ΑΘΑΝΑΙΑ ΓΑΪΣΑΝΙΔΟΤ  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ (δια μζςου των χολικϊν Μονάδων) 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Αρχείο 
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