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ΘΕΜΑ: «Διαπίςτωςθ οργανικών υπεραρικμιών για το ζτοσ 2021» 
 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 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 Τπουργικι Απόφαςθ Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) του Τπουργοφ 

Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων περί κακοριςμοφ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Περιφερειακϊν 
Τπθρεςιακϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κ.λ.π., όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

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

7. Σθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΛΗ-0ΓΡ) Τπουργικι Απόφαςθ  
«Σοποκζτθςθ προςωρινϊν  Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

8. Σθν υπ’ αρ. Φ.10/77673/Δ1/13-07-2020 (ΦΕΚ 2813/τ.Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Τποβιβαςμοί, 
καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021». 

9. Σθν υπ’ αρ. Φ.10/90544/MA/Δ1/17-07-2020 (ΦΕΚ 2889/τ.Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Ιδρφςεισ, 
προαγωγζσ και ςυγχωνεφςεισ Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021». 

10. Σθν υπϋ αρ. 149629/Ε2/03-11-2020 εγκφκλιο «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςχολικοφ ζτουσ 2020-21». (ΨΦ2Θ46ΜΣΛΗ-6ΕΩ) 

11. Σθν υπϋαρ. 33908/Ε2/24-03-2021 Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ με κζμα: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ 
Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ ζτουσ 2021». (ΑΔΑ: 659646ΜΣΛΗ-ΓΛΝ) 

12. Σθν υπϋαρ. 33908/Ε2/24-03-2021 Απόφαςθ του ΤΠΑΙΘ με κζμα: «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 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ζτουσ 2021». (ΑΔΑ: 
9ΩΗΚ46ΜΣΛΗ-4ΨΚ) 

13. Σθν υποβολι αιτιςεων παραίτθςθσ των εκπαδευτικϊν αρμοδιότθτάσ μασ κατά τα ςχολικά ζτθ 2019-20 και 
2020-21 

14. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. Φ.11.2/1794/11-05-21 Απόφαςθ του Δ/ντθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ. 



15. Σθν υπϋ αρ. πρωτ. 5/14-05-21 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ. 
 
 

Α Π Ο Φ Α  I Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

1. χ α ρ α κ τ θ  ρ ί η ο υ μ ε ωσ οργαντικά υπεράρικμουσ για το ζτοσ 2021 τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ:          

 

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

 

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
 

ΕΠΙΘΤΜΕΙ 

25 Δ.. ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗ ΝΑΙ 

25 Δ.. ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ ΝΑΙ 

25 Δ.. ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΑΙ 

25 Δ.. ΚΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΝΑΗ ΝΑΙ 

 

 

2. π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε τουσ εκπαιδευτικοφσ 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 

14/05/21 μζχρι και 20/05/21 και ώρα 14:00 ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καβάλασ μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e - mail) (mail@dipe.kav.sch.gr).  

 

3. π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε τουσ εκπαιδευτικοφσ που χαρακτθρίςτθκαν οργανικά υπεράρικμοι κατά τα 

παρελκόντα ζτθ και επικυμοφν να επιςτρζψουν ςτο ςχολείο ςτο οποίο κρίκθκαν οργανικά υπεράρικμοι 

εφόςον υπάρχει ςε αυτό κενι οργανικι κζςθ να υποβάλουν διλωςθ τοποκζτθςθσ από 14/05/21 μζχρι 

και 20/05/21 και ώρα 14:00 ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καβάλασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e - mail) 

(mail@dipe.kav.sch.gr).  

 

 (Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν χαρακτηριςτεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν ζχουν υποβάλει αίτηςη 

βελτίωςησ θζςησ κατά τη διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων μετάθεςησ ςχολικοφ ζτουσ 2020-21,  παρακαλοφνται να 

ςυνυποβάλουν με την αίτηςή τουσ τα απαραίτητα δικαιολογητικά μοριοδότηςησ, όπωσ βεβαιώςεισ εντοπιότητασ, 

ςυνυπηρζτηςησ, φοίτηςησ τζκνων και πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ). 

 

 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 επικυμοφν ι δεν καταςτεί δυνατό να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 

διαδικαςία, τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ ςχολείων τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ 
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εκπαιδευτικοφσ που ηθτοφν βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικι τοποκζτθςθ με διαδικαςία που κα ακολουκιςει και για 

τθν οποία κα υπάρξει επόμενθ ανακοίνωςθ.  

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

λάβουν γνώςθ ενυπόγραφα όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςτθ μονάδα τουσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί 

που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 

  

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ       

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ. ΙΩΗΦΙΔΗ 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Ενδιαφερόμενουσ (δια μζςου των χολικών Μονάδων) 

Ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Αρχείο 
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