
 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,     30 – 05 – 2022 

 Αρ.Πρωτ:     4740/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   

    

 
Ανακοινώνεται o πίνακας με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, όπως διαμορφώθηκαν με 

την υπ’ αριθμό 10/30-05-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καβάλας, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

τοποθέτησης που υποβλήθηκαν. 

Ανακοινώνεται επίσης πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. μετά τις 

τοποθετήσεις, και καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε  για τους οποίους  δεν κατέστη δυνατόν να 

τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν (με email στο: 

mail@dide.kav.sch.gr) συμπληρωματική δήλωση (επισυνάπτεται) για τοποθέτηση στα 

εναπομείναντα οργανικά κενά, από τη Δευτέρα  30-05-2022 έως την Τετάρτη 01-06-2022 και 

ώρα 12:00 το βράδυ. (άρθρο 15, παράγραφος 11 του Π.Δ. 50/1996). 

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για επανεξέταση τοποθέτησης (επισυνάπτεται), για τυχόν λάθη και 

παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή δεν αποτελεί ένσταση.  

Καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν για τα παραπάνω τους 

εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε. των σχολείων τους, «επί αποδείξει». 

 

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

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

προβούν στη σύνταξη και υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης ή της αίτησης 

επανεξέτασης τοποθέτησης.  

Συνημμένα: 

1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.. 

2. Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. 

3. Ε.Α.Ε. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης. 

4. Ε.Α.Ε. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης. 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

                 κ.α.α.  

 

          ΖΩΗ ΑΛΕΞΙΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σε οργανικά 
κενά, και πρόσκλησή τους για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης  τοποθέτησης στα 
εναπομείναντα οργανικά κενά, ή για υποβολή αίτησης επανεξέτασης τοποθέτησης».       
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