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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Καβάλα,    10 – 08– 2022 

 Αρ. Πρωτ:   6286/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:      
Αναστάσιος Καραγιαννίδης 
Ζωή Αλεξίου (κενά) 

  

Τηλέφωνο : 2513 503 526, 2513 503528   

                   
 

ΘΕΜΑ:   «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή 

αίτησης τοποθέτησης». 

 

 
Η ΔΔΕ Καβάλας, μετά την υπ’ αριθμό 17/10-08-2022 συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, ανακοινώνει: 

 

Α) Δημοσιοποιεί τους πίνακες με τα  λειτουργικά κενά και πλεονάσματα Γενικής Παιδείας και τα 

λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. 

 

Β) Καλεί τους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας, (οι οποίοι θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη σειρά 

που αναφέρονται) να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης (παρακαλούμε δείτε τις συνημμένες 

αιτήσεις) ως ακολούθως: 

1. Οι λειτουργικά υπεράριθμοι (προσκομίζουν δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο των μεταθέσεων )  και όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 

τους ωράριο με α΄ και β΄ ανάθεση να συμπληρώσουν την Αίτηση 1. 

2. Όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να συμπληρώσουν την Αίτηση 1 

3. Για όσους έχουν  ανακοινωθεί η επιλογή τους για διορισμό (εν αναμονή δημοσίευσης σε ΦΕΚ) 

να συμπληρώσουν την Αίτηση 1 επισυνάπτοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

εντοπιότητας και συνυπηρέτησης . 

4. Όσοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ Καβάλας, να συμπληρώσουν την Αίτηση 2 

επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμό 38342/Ε2/04-04-2022 

(ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., και αυτοί που  αποσπάστηκαν 

από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας, να συμπληρώσουν την Αίτηση 3, επισυνάπτοντας μόνο 

Βεβαιώσεις εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. 
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Γ) Καλεί τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται) να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης (παρακαλούμε δείτε 

τις συνημμένες αιτήσεις) ως ακολούθως: 

1. Αυτοί για τους οποίους έχει ανακοινωθεί η επιλογή τους για διορισμό (εν αναμονή δημοσίευσης 

σε ΦΕΚ) να συμπληρώσουν την Ε.Α.Ε. αίτηση 1 επισυνάπτοντας πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.  

2. Όσοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ Καβάλας να συμπληρώσουν την Ε.Α.Ε. 

αίτηση 2, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμό 38342/Ε2/04-04-

2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., και αυτοί που 

αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας, να συμπληρώσουν την Ε.Α.Ε. αίτηση 3, 

επισυνάπτοντας μόνο Βεβαιώσεις εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. 

 

Σημείωση 1η: Ενδεχόμενες αλλαγές σε κενά και υπεραριθμίες θα εξεταστούν μετά τις 

συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων την Πέμπτη 01-09-2022. 

Σημείωση 2η: 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.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια τις 

σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν και όχι γενικό προσδιορισμό αυτών  (π.χ. 

«όλα τα σχολεία της πόλης της Καβάλας»). 

Σημείωση 3η:  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία, σύμφωνα 

με την  υπ’ αριθμό 144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιο των Μεταθέσεων, να επισυνάψουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις να υποβάλλονται με email στο: mail@dide.kav.sch.gr,                 

από Τετάρτη 10-08-2022 έως Τετάρτη 17-08-2022. 

 

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 τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

Συνημμένα: 

1. Πίνακας λειτουργικών κενών  

      & πλεονασμάτων Γ.Π. Α΄ Καβάλας 

2.  Πίνακας λειτουργικών κενών 

      & πλεονασμάτων Γ.Π. Β΄ Καβάλας  

3.  Αίτηση 1 

4.  Αίτηση 2 

5.  Αίτηση 3  

6.  Πίνακας λειτουργικών κενών Ε.Α.Ε. Δ.Δ.Ε. Καβάλας 

7.  Ε.Α.Ε. αίτηση 1 

8.  Ε.Α.Ε. αίτηση 2 

9.  Ε.Α.Ε. αίτηση 3 

  

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  
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