
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

-------- 
Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 

 

  

 
Καβάλα, 
Αριθ. Πρωτ.: 

 
05/08/2020   
Φ.11.2/3772 

 
ΠΡΟ :  Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητασ Π.Τ..Π.Ε. 

Καβάλασ  

 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
FAX 
Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κωδικόσ 
Σ. Θ. 
e-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Ελευκερία Κατςαβάρου 
2510 291521 
2510 291504 
Εκνικισ Αντίςταςθσ 20 
651 10 - Καβάλα 
1159 
mail@dipe.kav.sch.gr 

 

Θζμα: «Διαπίςτωςη λειτουργικών υπεραριθμιών και προςδιοριςμόσ λειτουργικών κενών 
για τουσ κλάδουσ ΠΕ05, 06, 07, 08, 11, 79, 86 – Πρόςκληςη υποβολήσ δήλωςησ 
εκπαιδευτικών αρμοδιότητασ Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ ςε ςχολικζσ μονάδεσ για το διδακτικό ζτοσ 
2020-21» 
 

 
 

Σο ΠΤΠΕ Καβάλασ, ςφμφωνα με τθν αρ. 14η/05-08-2020 Πράξθ του, διαπίςτωςε για το 

διδακτικό ζτοσ 2020-21 τισ λειτουργικζσ υπεραριθμίεσ (ςυμπλιρωςθ ωραρίου) των 

εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ11-Φυςικήσ 

Αγωγήσ, ΠΕ79-Μουςικήσ, ΠΕ86-Πληροφορικήσ και προςδιόριςε τα λειτουργικά κενά 

ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πίνακα. Κατόπιν τοφτου καλεί: 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11: 

 

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ11, ςτων οποίων τισ ςχολικζσ μονάδεσ διαπιςτώκθκε 

πλεόναςμα από 5 ώρεσ και πάνω  

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ11 που βρίςκονται ςτθ διάθεςη του ΠΤΠΕ Καβάλασ  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ06: 

 
 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ06 που υπθρετοφν οργανικά περιςςότεροι από ζνασ 

ςτην ίδια ςχολική μονάδα, οι οποίοι φείλουν πρωτίςτωσ να υποβάλουν υποχρεωτικά, 

κετικι - αρνθτικι διλωςθ προκειμζνου να χαρακτθριςτεί ο ζνασ ωσ λειτουργικά 

υπεράρικμοσ 
 Σουσ εκπαδευτικοφσ κλάδου ΠΕ06, ςτων οποίων τισ ςχολικζσ μονάδεσ διαπιςτώκθκε 

πλεόναςμα από 3 ώρεσ και πάνω  
 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ06 που αποςπάςτηκαν από άλλα ΠΤΠΕ ι ΠΤΔΕ ςτο 

ΠΤΠΕ Καβάλασ 



 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79: 

 
 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ79.01, ςτων οποίων τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

διαπιςτώκθκε πλεόναςμα ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πίνακα  

 Σθν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 που αποςπάςτηκε από άλλο ΠΤΠΕ ςτο ΠΤΠΕ 

Καβάλασ 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86: 

 
 Σουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86, ςτων οποίων τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

διαπιςτώκθκε πλεόναςμα ςφμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πίνακα  

 Σουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 που αποςπάςτηκαν από άλλα ΠΤΠΕ ι 

ΠΤΔΕ ςτο ΠΤΠΕ Καβάλασ 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08: 

 

 Σθν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 που αποςπάςτηκε από άλλο ΠΤΠΕ ςτο ΠΤΠΕ 

Καβάλασ 
 

 
να υποβάλουν τισ αντίςτοιχεσ δηλώςεισ τοποθζτηςησ που 
επιςυνάπτονται από την Σετάρτη  05/08/20 ζωσ και την Παραςκευή 
08/08/20 ςτισ 15:00 μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e - mail) ςτην 
ηλεκτρονική διεφθυνςη τησ Δ/νςησ Π.Ε. Καβάλασ (mail@dipe.kav.sch.gr). 
 
 

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. 
3. Προκειμζνου για τισ αποςπάςεισ εντόσ ΠΤΠΕ και ςφμφωνα με τθν 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». 
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4. Οι ώρεσ των πλεοναςμάτων και κενών όπωσ αναφζρονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα 
είναι ενδεικτικζσ. 

 

 

Παρακαλοφμε για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικών από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

Διεφκυνςθσ για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ.  
 
 
 
 

                                                                                 

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