
 
ΘΕΜΑ : «Διαπίςτωςη οργανικήσ υπεραριθμίασ ςτο ΔΣ Μαυροδενδρίου και ςτο ΔΣ 
Προαςτίου». 

 

ασ ενθμερώνουμε ότι ςφμφωνα με τθν υπο ςτοιχεία : Φ.10/77673/Δ1/13-7-2021 (Β’2813) : 

«Υποβιβαςμοί, καταργήςεισ, ςυγχωνεφςεισ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-

2021», το Δθμοτικό χολείο Προαςτίου καταργείται από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και δεν 

υφίςταται πλζον θ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα και το Δθμοτικό χολείο Μαυροδενδρίου 

υποβιβάηεται από 5/κζςιο ςε 2/κζςιο Δθμοτικό χολείο. 

Με βάςει τα ανωτζρω το Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ με τθν 7θ /9.4.2021 Πράξθ του διαπίςτωςε τζςςερισ 

(4) οργανικζσ υπεραρικμίεσ ςτο Δθμοτικό χολείο Προαςτίου και δυο (2) οργανικζσ 

υπεραρικμίεσ ςτο Δθμοτικό χολείο Μαυροδενδρίου. 

Καλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανικουν οργανικά ςτο Δθμοτικό χολείο 

Μαυροδενδρίου να δθλώςουν ςτθν Προϊςταμζνθ τθσ χολικισ Μονάδασ από τθν Δευτζρα  

26.4.2021 ζωσ και τθν Σετάρτθ 28.4.2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  ενυπόγραφα για το εάν 

επικυμοφν ι όχι να κρικοφν οργανικά υπεράρικμοι , ςυμπλθρώνοντασ τον πίνακα που 

επιςυνάπτουμε. 

Επιςθμαίνεται ότι ο πίνακασ ςυμπλθρώνεται ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ και 

αποςτζλλεται ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο e mail : 

mail@dipe.koz.sch.gr  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, το Π.Τ..Π..Ε κα χαρακτθρίςει ονομαςτικά τουσ οργανικά 

υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι κα κλθκοφν να δθλώςουν τισ προτιμιςεισ τουσ ςτισ 
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κενζσ οργανικζσ κζςεισ, όπου κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπωσ 

τροποποιικθκε με το  Π.Δ. 100/97 και ιςχφει. 

 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανικουν οργανικά ςτθν καταργθκείςα ςχολικι μονάδα του 

Δθμοτικοφ χολείου Προαςτίου κα περιμζνουν νεώτερθ ανακοίνωςθ για να δθλώςουν τα 

οργανικά κενά. 

                                                                                      
 
 

  
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΟΖΑΝΗ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΕΤΑΓΓΕΛΟΤ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνθμμζνα:  

1. Τπόδειγμα ςυγκεντρωτικοφ πίνακα ςχολικισ μονάδασ  
2. Πίνακα οργανικών κενών. 
3. Ομάδεσ χολείων 
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