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ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών» 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

1.Το υπ’ αρ.πρωτ. 100933/Ε2/16-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: 

«Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό  την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» 

2.Τον αριθμό τμημάτων με βάση τις εγγραφές του Ιουνίου για το σχολικό έτος 2018-2019 

3.Τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά κλάδο και ειδικότητα με Α’ και Β΄ ανάθεση   

4.Τις αποσπάσεις και μακροχρόνιες άδειες των εκπαιδευτικών, 

 Σας ενημερώνουμε ότι: 

Α) Προσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά ανά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019» 

Β) Προσδιορίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα: « ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ 

ΚΑΒΑΛΑΣ» 

Γ) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί: (σύμφωνα με την αναφερόμενη σειρά των εκπαιδευτικών 

που ακολουθεί, θα γίνει και η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων) 

1. οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης 

για τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά, να συμπληρώσουν την Αίτηση 1 

2. οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να συμπληρώσουν την Αίτηση 1 

3. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν την 

Αίτηση 2 . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27-03-2018 

εγκύκλιο αποσπάσεων του Υ.Π.Π.Ε.Θ. και να δηλώνουν σαφώς τις σχολικές μονάδες που 

επιθυμούν να αποσπαστούν και όχι γενικό προσδιορισμό αυτών (π.χ. «όλα τα σχολεία της 

πόλης της Καβάλας»). 
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4. οι οποίοι  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν την 

Αίτηση 3, συνυποβάλλοντας μόνο Βεβαιώσεις εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. 

5. -οι οποίοι επιθυμούν να συμπληρώσουν ωράριο διδασκαλίας, να συμπληρώσουν την 

Αίτηση 1. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξεταστούν το Σεπτέμβριο, κατόπιν 

επικαιροποίησης των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων που θα προκύψουν μετά την 

οριστική συγκρότηση των τμημάτων και την ανάθεση των μαθημάτων από τους 

Συλλόγους Διδασκόντων. 

Χρονική περίοδος αιτήσεων: Πέμπτη 12-07-2018 έως Τετάρτη 18-07-2018 

 Σημείωση 1η: Η απόσπαση εκπαιδευτικών εκτός της οργανικής θέσης είναι ένα εξαιρετικό 

διοικητικό μέτρο και εφαρμόζεται μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, αναγόμενοι στο 

συμφέρον λειτουργίας των σχολείων ή άκρως εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται στον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό ή σε μέλη της οικογένειάς του. Ενημερώνουμε επίσης τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς ότι η αποχώρηση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού θα είναι δυνατή μετά την 

αντικατάστασή του από άλλο εκπαιδευτικό, μόνιμο ή αναπληρωτή, ώστε να μη διακόπτεται η 

διδασκαλία των μαθημάτων. 

Σημείωση 2
η
: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις 

τους και άλλα σχολεία, πέραν των λειτουργικών κενών που  ανακοινώνονται, διότι είναι δυνατόν 

να προκύψουν και επιπλέον 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 οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, προκειμένου να 

τους ενημερώσουν. 

 

 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση 1 

2. Αίτηση 2 

3. Αίτηση 3 

4. Πίνακας λειτουργικών κενών 

5. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      

 


