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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό 

(διά του Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Ναυπάκτου)

Θ Ε Μ Α: «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε κενές 

                    οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ)»

Σ Χ Ε Τ.:      Η  με αριθμ. 38350/Ε2/17-03-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

                    με θέμα: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική

                   Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Τ.Ε.), σε Σχολεία Κωφών – Τυφλών και

                   σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού η εκπαιδευτικός η οποία έχει μετατεθεί (Συν. 1),

καλείται να υποβάλλει εγκαίρως την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συν. 3)

από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 μέχρι και  την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

Το  ΠΥΣΔΕ  Αιτωλ/νίας  θα  εξετάσει  την  υποβαλλόμενη  αίτηση  βάσει  της  αριθμ.

29589/Γ6/19-03-2012 (Φ.Ε.Κ. 1069/τ.Β΄/09-04-2012) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Κατανομή οργανικών

θέσεων  εκπαιδευτικού  προσωπικού  ΠΕ  &  ΔΕ  στα  Εργαστήρια  Ειδικής  Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης  &  Κατάρτισης  (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»  και  των  δηλωθέντων  αναγκών  από  τις  σχολικές

μονάδες  κατόπιν  της  με  αριθμ.  23907/Ε2/18-02-2020 εγκυκλίου  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.,  με  θέμα:

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για

τις μεταθέσεις του έτους 2019 α) στα ΚΕΣΥ  και β) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  συμπεριλαμβανομένων  των  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  και  των

Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)». 

Η  Αίτηση  –  Δήλωση  θα  κατατεθεί  με  αποκλειστική  ευθύνη  της  ενδιαφερόμενης

εκπαιδευτικού μέσω  email (mail@dide.ait.sch  .gr  )  όπου  η  υπηρεσία  μας  στη  συνέχεια  θα

ενημερώνει την ενδιαφερόμενη για την παραλαβή της αίτησης – δήλωσής της. Σε περίπτωση



που δεν είναι εφικτό να κατατεθεί η αίτηση – δήλωση με τον τρόπο που σας υποδεικνύουμε

τότε και μόνο τότε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FAX (2631026298 ή 2631024895), όπου

στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της παραλαβής της από την ενδιαφερόμενη

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631050058).

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι:

 Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  θα συνεδριάσει  την  Παρασκευή 12  Ιουνίου 2020 για  την

τοποθέτηση της εκπαιδευτικού που έχει μετατεθεί σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική

Υ.Α. σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

 Υποβολή αιτήσεως για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

 Σε  περίπτωση  κατάθεσης  αιτήσεως  για  επανεξέταση  και  διόρθωση  τυχόν  λαθών  ή

παραλείψεων στην υπηρεσία μας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη

23 Ιουνίου 2020.

 Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 θα γίνει πρόταση προς τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ.

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας για τοποθέτηση της εκπαιδευτικού σε νέα οργανική θέση. 

Σε κάθε περίπτωση η εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνη για την ενημέρωσή της, αφού

τα  σχετικά  έγγραφα  αναρτώνται  στον  πίνακα ανακοινώσεων  του σχολείου  της  και  στην

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (dide.ait.sch.gr).

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

         Χρήστος Κ. Καζαντζής
                 ΠΕ83, Μ.Εd.

Συνημμένα:  

1. Πίνακας    

2. Πίνακας οργανικών κενών 

3. Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης


