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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης  τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών  για το έτος 2022»

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Έχοντας υπόψη :

1. Το  Π.Δ. 1/2003 που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε.
2. Το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-5-19961996 τ.Α’) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/

τ.Α΄/205-1997).
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 16,  ενότητα Β’,  του Ν.1566/1985 (  ΦΕΚ 167/85 Τ.Α΄)  «Δομή και  λειτουργία

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
4. Το άρθρο 33 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
5. Το με  αριθ.  Φ.Ε.Κ.  1409/τ.Β΄/17-11-2000  «Μεταβίβαση  δικαιώματος  υπογραφής  με  εντολή Υπουργού

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων». 
6. Την  υπ’  αριθ.  Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020  (ΑΔΑ:  6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ)  Υπουργική  Απόφαση

«Τοποθέτηση προσωρινών  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
7. Την υπ’ αριθ.170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/τ. Β´/28-12-2021) με θέμα: Καθορισμός των ειδικοτέρων

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης.
8. Την  υπ’  αρ.  Φ.10/77673/Δ1/13-07-2020  (ΦΕΚ 2813/τ.Β΄)  Υπουργική Απόφαση με  θέμα  «Υποβιβασμοί,

καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021».
9. Την  υπ’  αρ.  Φ.10/90544/MA/Δ1/17-07-2020  (ΦΕΚ 2889/τ.Β΄)  Υπουργική  Απόφαση με  θέμα  «Ιδρύσεις,

προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021».
10. Την  υπ΄  αρ.  149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο «Μεταθέσεις  εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

σχολικού έτους 2020-21». (ΨΦ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ)
11. Την υπ΄αρ. 33908/Ε2/24-03-2021 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/

σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2021». (ΑΔΑ: 659646ΜΤΛΗ-ΓΛΝ)
12. Την  υπ΄αρ.  33908/Ε2/24-03-2021  Απόφαση  του  ΥΠΑΙΘ  με  θέμα:  «Μεταθέσεις  Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  σε  Σχολικές  Μονάδες  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.),  σε
Κέντρα  Εκπαιδευτικής  και  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.)  και  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  έτους  2021».  (ΑΔΑ:
9ΩΗΚ46ΜΤΛΗ-4ΨΚ)

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.11.2/ 1977 /12-05-22 Απόφαση του Δ/ντη Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας με θέμα:
        « Καθορισμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων για το έτος 2022»
14. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 10/13-05-22 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας.
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1. π  ρ  ο  σ  κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε  τους  εκπαιδευτικούς  που  χαρακτηρίστηκαν  οργανικά  υπεράριθμοι  κατά  τα

παρελθόντα έτη και επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολείο στο οποίο κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι

εφόσον υπάρχει σε αυτό κενή οργανική θέση να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης  από 13/05/22 μέχρι

και 23/05/22 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e -  mail)

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

(Όσοι  εκπαιδευτικοί  έχουν  χαρακτηριστεί  οργανικά  υπεράριθμοι  και  δεν  έχουν  υποβάλει  αίτηση

βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-22,  παρακαλούνται να

συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά μοριοδότησης, όπως βεβαιώσεις εντοπιότητας,

συνυπηρέτησης, φοίτησης τέκνων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Επίσης, επισημαίνουμε στους  ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα ισχύοντα   σύμφωνα με τις  
διατάξεις του   Π.Δ 50/1996  :

α) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου

ανήκει  το  σχολείο  στο  οποίο  κρίθηκαν  ως  υπεράριθμοι,  τοποθετούνται  κατά  απόλυτη  προτεραιότητα,

συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους

σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης

ομάδας. 

β) Όσοι  εκπαιδευτικοί  δεν  επιθυμούν  ή  δεν  καταστεί  δυνατό να  τοποθετηθούν  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω

διαδικασία, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης συγκρινόμενοι με όλους τους

εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση με διαδικασία που θα ακολουθήσει και για

την οποία θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση. 

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να

λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί

που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Συν: Ένα (1) έντυπο αίτησης- δήλωσης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ενδιαφερόμενους (δια μέσου των Σχολικών Μονάδων)

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Αρχείο
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