
 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,   04 – 08– 2021 

 Αρ.Πρωτ:   5755/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: «- Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας, και 

λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

  - Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης  τοποθέτησης». 

 

Έχοντας υπόψη :  

 

1.Την ανάγκη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υπηρεσιακών μεταβολών. 

2.Τον αριθμό τμημάτων με βάση τις εγγραφές του Ιουνίου για το  σχολικό έτος 2021-2022. 

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

4.Τις αποσπάσεις και μακροχρόνιες άδειες των εκπαιδευτικών. 

5.Την απόφαση του ΠΥΣΔΕ όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμό 15/04-08-2021 

συνεδρίασή του. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι: 

 

Α) Προσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα Γενικής Παιδείας, και τα 

λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τους 

επισυναπτόμενους πίνακες. 

 

Β) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας: (σύμφωνα με την αναφερόμενη σειρά των 

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

1. οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι (πλεονάζουν πάνω από δέκα ώρες, μετά τη β ΄και 

γ΄ ανάθεση στο σχολείο τους) 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 
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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’ αριθμό 44229/Ε2/16-04-2021 εγκύκλιο 

αποσπάσεων του Υ.ΠΑΙ.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»). 

4. οι οποίοι  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν την 

Αίτηση 3, συνυποβάλλοντας μόνο Βεβαιώσεις εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. 

 

 

Γ) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: (σύμφωνα με την 

αναφερόμενη σειρά των εκπαιδευτικών που ακολουθεί, θα γίνει και η κατά προτεραιότητα 

εξέταση των αιτήσεων) 

1. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν 

την Ε.Α.Ε. αίτηση 2 . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμό 44229/Ε2/16-04-2021 εγκύκλιο 

αποσπάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. οι οποίοι  αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν 

την Ε.Α.Ε. αίτηση 3, συνυποβάλλοντας μόνο Βεβαιώσεις εντοπιότητας και 

συνυπηρέτησης. 

 

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις να υποβληθούν με email στο: mail@dide.kav.sch.gr από 

Τετάρτη 04-08-2021 έως Δευτέρα 09-08-2021 και ώρα 09:00 π.μ.. 

 

 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 

 

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. 

 

Σημείωση 3
η
:  Η Δ.Δ.Ε. Καβάλας επεξεργάστηκε τα μέχρι τώρα στοιχεία βάσει του Myschool και 

της πρώιμης εκτίμησης της υπηρεσίας. Τυχόν αλλαγές θα εξεταστούν μετά τις συνεδριάσεις των 

συλλόγων διδασκόντων την Τετάρτη 01-09-2021. 
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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 1 

2. Αίτηση 2 

3. Αίτηση 3 

4. Ε.Α.Ε. αίτηση 2 

5. Ε.Α.Ε. αίτηση 3 

6. Πίνακας λειτουργικών κενών  

& πλεονασμάτων Α΄ Καβάλας 

7.  Πίνακας λειτουργικών κενών 

& πλεονασμάτων Β΄ Καβάλας 

8.  Πίνακας λειτουργικών κενών Ε.Α.Ε. 

 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      
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