
 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,   16 – 08– 2021 

 Αρ.Πρωτ:   6154/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: « - Ανακοίνωση επικαιροποιημένου πίνακα λειτουργικών κενών, μετά την 

τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.   

- Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αυτών που βρίσκονται στη 

διάθεση του ΠΥΣΔΕ για υποβολή αίτησης  τοποθέτησης». 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Το υπ’ αριθμό 100252/Ε2/18-08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα: «Οδηγίες για την 

προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των 

μεταταγμένων εκπαιδευτικών», στο οποίο ορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης σε λειτουργικά 

κενά κατά σειρά προτεραιότητας:  

     α)  των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,  
     β)  των νεοδιόριστων και αυτών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,  
     γ) των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 

εκπαιδευτικών. 

 

2. Την απόφαση του ΠΥΣΔΕ όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμό 16/13-08-2021 συνεδρίασή 

του. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι: 

 

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

επισυναπτόμενους πίνακες. 

 

Β) Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την «Αίτηση Νεοδιόριστου». 

Γ) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, εάν το επιθυμούν, να 

συμπληρώσουν νέα, διαφοροποιημένη αίτηση, την «Αίτηση στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ». 
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Οι συμπληρωμένες αιτήσεις να υποβληθούν με email στο: mail@dide.kav.sch.gr από 

Δευτέρα 16-08-2021 έως Τετάρτη 18-08-2021 και ώρα 12:00 το βράδυ. 

 

 

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 ενημερώσουν 

σχετικά και επί αποδείξει τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

 

 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση Νεοδιόριστου 

2. Αίτηση στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

3. Πίνακας λειτουργικών κενών Α΄ Καβάλας. 

4.  Πίνακας λειτουργικών κενών Β΄ Καβάλας. 

 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      
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