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Δ.Δ.Ε. Καβάλας 
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ΘΕΜΑ: «Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ όσον αφορά τις διαδικασίες τοποθέτησης σε 
οργανικά κενά και υπεραριθμίες και οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ» 

 
 

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και 

συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Καβάλας όσον αφορά τις διαδικασίες περί υπεραρίθμων, τοποθέτησης 

μετατιθεμένων  εκπαιδευτικών και όσων υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση 

ως ακολούθως: 

 

27-04-2018 Παρασκευή 

 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών ανά σχολική μονάδα. 

 Ανακοίνωση πίνακα με κενά και υπεραριθμίες. 

27-04-2018 Παρασκευή έως 03-05-2018 Πέμπτη και ώρα 12:00 

 Δήλωση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. 

07-05-2018 Δευτέρα  

 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική 

μονάδα. 

07-05-2018 Δευτέρα έως 10-05-2018 Πέμπτη και ώρα 12:00 

 Δήλωση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι σε σχολικές 

μονάδες με οργανικά κενά. 

11-05-2018 Παρασκευή 

 ΠΥΣΔΕ με θέματα: Άρση υπεραριθμιών – Τοποθέτηση υπεραρίθμων. Αναμόρφωση πίνακα 

κενών οργανικών θέσεων. Υπαγωγή εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία για λόγους υγείας. 

 Ανακοίνωση αναμορφωθέντα πίνακα κενών. 

14-05-2018 Δευτέρα έως 17-05-2018 Πέμπτη 

 Υποβολή δήλωσης προτίμησης των ενδιαφερομένων από μετάθεση, για βελτίωση θέσης 

και για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. 
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18-05-2018 Παρασκευή 

 ΠΥΣΔΕ με θέμα: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Αναμόρφωση πίνακα κενών οργανικών 

θέσεων (κενά που δεν καλύφθηκαν βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων προτίμησης). 

 Ανακοίνωση αναμορφωθέντα πίνακα κενών. 

21-05-2018 Δευτέρα έως 22-05-2018 Τρίτη 

 Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά. 

 Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για επανεξέταση τοποθετήσεων για τυχόν λάθη και 

παραλείψεις στις αποφάσεις των Συμβουλίων. 

24-05-2018 Πέμπτη 

 ΠΥΣΔΕ με θέματα: Εξέταση αιτήσεων επανεξέτασης τοποθετήσεων. Τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα κενά. 

 

Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Καβάλας και αποστέλλεται στις σχολικές 

μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας.  

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων καλούνται να επικοινωνήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, προκειμένου να τους ενημερώσουν για το 

χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου και την ανάρτηση του παρόντος 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

Εφιστούμε τέλος την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, να παρακολουθούν 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ανακοινώσεις και ενημερώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

παραπάνω χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμοι στις προθεσμίες που 

ορίζονται.  

 

 
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      
 


