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ΘΕΜΑ: 

 

«Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. 

Πρόσκληση για  υποβολή δήλωσης  προτίμησης τοποθέτησης στα εναπομείναντα 

οργανικά κενά μετά την άρση των υπεραριθμιών».  
 

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ Καβάλας στην υπ’ αριθμό 09/20-05-2022 Πράξη του,               

ανακοινώνεται: 

  α)  ο πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις 

(επισυνάπτεται), 

  β) οι επικαιροποιημένοι πίνακες οργανικών κενών Γενικής Παιδείας Α΄ και Β΄ Καβάλας, μετά τις 

τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών   (επισυνάπτονται), 

και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας που: 

1.  πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας,  

2.  είχαν υποβάλει αίτηση για βελτίωση, 

3.  βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,  

4. ως υπεράριθμοι δεν έκαναν δήλωση τοποθέτησης ή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους,  

 να υποβάλουν (με email στο: mail@dide.kav.sch.gr) δήλωση  τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά 

κενά (επισυνάπτεται),  από Παρασκευή  20-05-2022 έως  Τρίτη 24-05-2022 και ώρα 12:00 το βράδυ. 

      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. 

      Για τους εκπαιδευτικούς της 1
ης

 περίπτωσης που επιθυμούν να επικαλεσθούν εντοπιότητα ή 

συνυπηρέτηση, απαιτείται  επισύναψη δικαιολογητικών, σύμφωνα με την 144390/Ε2 /11-11-2021 εγκύκλιο.  

      Για τους εκπαιδευτικούς της 4
ης

 περίπτωσης που δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης / βελτίωσης κατά 

την τρέχουσα σχολική χρονιά απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά-βεβαιώσεις, όπως ορίζεται στην 

παραπάνω εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Καλούμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

Γενικής Παιδείας των σχολείων τους  για τα παραπάνω, «επί αποδείξει». 

Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (dide.kav.sch.gr) προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας να λάβουν γνώση, και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και 

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

Συνημμένα: 

1.Πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 

2.Επικαιροποιημένος πίν. οργανικών κενών Α΄ Καβάλας  

3.Επικαιροποιημένος πίν. οργανικών κενών Β΄ Καβάλας. 

4.Δήλωση τοποθέτησης. 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ      
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