
 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,   12 – 05 – 2021 

 Αρ.Πρωτ:  3339/Φ.11.4 

  

  

   

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 20    ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Δ.Δ.Ε. Καβάλας 

Τ.Κ.-Πόλη : 65110 – Καβάλα  

Τ.Θ. : 1152   

Email : mail@dide.kav.sch.gr   

Ιστοσελίδα : http://dide.kav.sch.gr   

Πληροφορίες : Μαρία Λαλιώτου   

Τηλέφωνο : 2513 503 527   

Τέλεφαξ : 2513 503 502   

                  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για  υποβολή δήλωσης  προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά 

κενά ανά Σχολική Μονάδα για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.)».  

Έχοντας υπόψη: 

1.  Την υπ’ αριθμό 156436/16-11-2020 Εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ. 

2. Την υπ’ αριθμό 106410/Ε1/17-08-2020 Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.         

(ΦΕΚ 1289/Γ/19-08-2020). 

2. Την υπ’ αριθμό 8203/Φ.11.4/01-09-2020  Απόφασή μας προσωρινής τοποθέτησης των 

εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.. (ΑΔΑ: Ω82Ν46ΜΤΛΗ-ΝΒ6). 

3.  Το υπ’ αριθμό 3035/Φ.11.4/22-04-2021 χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για τη διεκπεραίωση 

των υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2021 εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.. 

4.   Την πρόταση του ΠΥΣΔΕ (Πράξη 07/12-05-2021).                                                                                         

 

 Ανακοινώνουμε τον πίνακα οργανικών κενών Α΄ και Β΄ Καβάλας ανά Σχολική Μονάδα για 

εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. (επισυνάπτεται),   και 

Καλούμε τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. οι οποίοι: 

     α. διορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 106410/Ε1/17-08-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και είναι 

προσωρινά τοποθετημένοι, 

     β.  πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας,  

     γ.  είχαν υποβάλει αίτηση για βελτίωση, 

 να υποβάλουν (με email στο: mail@dide.kav.sch.gr) δήλωση (επισυνάπτεται) για τοποθέτηση 

στα  οργανικά κενά,  από Τετάρτη 12-05-2021  έως Κυριακή 16-05-2021 και ώρα 12:00 το 

βράδυ . 
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       Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών συγκρίνονται μεταξύ τους εξίσου, με τους 

ίδιους όρους. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε ειδική κατηγορία και προηγούνται 

όλων στις τοποθετήσεις. 

 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν σχετικά και  «επί 

αποδείξει» τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των σχολείων τους. 

 

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://dide.kav.sch.gr) 

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. να λάβουν γνώση, και στη συνέχεια να 

συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη «Δήλωση για τοποθέτηση σε οργανική θέση». 

 

Συνημμένα: 

 

1. Πίνακας  οργανικών κενών ανά Σχολική Μονάδα. 

2. Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      
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