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ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 

1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας 

2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  

 
Θ Ε Μ Α: «Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του  

                   Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ80 (Οικονομίας), σε λειτουργικό κενό της Δευτεροβάθμιας  

                   Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας» 

Σ Χ Ε Τ.:    1. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/153/03-09-2018 έγγραφό μας, με θέμα: «Αιτήσεις –  

                       Δηλώσεις ολικής ή μερικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά  

                        της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας». 

                   2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/157/07-09-2018 έγγραφό μας, με θέμα: «Αιτήσεις –  

                        Δηλώσεις τοποθέτησης α) υπεράριθμων εκπαιδευτικών, και β) ευρισκομένων  

                        στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδων ΠΕ78 και ΠΕ80, σε λειτουργικά κενά της Δευτερο-  

                        βάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας» 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε εκ νέου λειτουργικό κενό του 

κλάδου ΠΕ80 (Οικονομίας) στο 1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου, προκειμένου να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί 

του παραπάνω κλάδου που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας και σήμερα είναι 

τοποθετημένοι σε πλασματικές θέσεις σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας.  

Γι΄ αυτό  

κ α λ ο ύ μ ε 

τους εκπαιδευτικούς αυτούς, που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα να υποβάλουν τη 

συνημμένη συμπληρωματική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης, με αποκλειστική ευθύνη του 

ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email 

(mail@dide.ait.sch.gr) από την Πέμπτη  27-09-2018 έως και την Παρασκευή 28-09-2018 και ώρα 

10:00 π.μ. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησής σας με email η υπηρεσία μας όταν θα παραλαμβάνει 

την αίτησή σας θα σας στέλνει πίσω απαντητικό email επιβεβαιώνοντας την παραλαβή της. 



 

 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 (Οικονομίας) που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 

προκειμένου να υποβάλουν τη συνημμένη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης, ως ακολούθως:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Κλάδος Υπηρεσιακή κατάσταση 

1 ΛΑΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

2 ΚΑΦΕΤΖΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

 
                                                                                     Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

                                                                                     
 
                                                                                           Χρήστος Κ. Καζαντζής 
                                                                                                    ΠΕ86, Μ.Εd. 
Συνημμένα: Φύλλα (01) 

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης 


