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ΠΡΟ: 

 
 
 
 
 

1. χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ μασ 

2. Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ  

 

 

Θ Ε Μ Α: «Τποβολι Αίτθςθσ – Διλωςθσ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. ςε κενζσ  

                    οργανικζσ κζςεισ» 

 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν, οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι:   

-   ζχουν μετατεκεί ςτθν Περιοχι Μετάκεςθσ Αιτωλοακαρνανίασ 

-   ζχουν ηθτιςει βελτίωςθ κζςθσ  

-   ευρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Π.Τ..Δ.Ε. 

-   επιςτρζφουν από το εξωτερικό επειδι ζλθξε θ απόςπαςι τουσ  

-   είναι υπεράρικμοι, διότι θ υπεραρικμία τουσ δε λφκθκε και επικυμοφν να τοποκετθκοφν 

ςε ςχολεία τθσ περιοχισ μετάκεςθσ ςτθν οποία ανικουν, ςυγκρινόμενοι με όλουσ τουσ 

παραπάνω, ςφμφωνα με τθν παρ. 6β του αρ. 14 του ΠΔ 50/1996, 

 

καλοφνται να υποβάλουν τθν επιςυναπτόμενθ Αίτθςθ – Διλωςθ Σοποκζτθςθσ από 

τισ 09-05-2019 και μζχρι τθν Κυριακι 19 Mαΐου 2019. 

Εξαιτίασ του όγκου των αιτιςεων και των περιοριςμζνων χρονικών περικωρίων 

του χρονοδιαγράμματοσ οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να αποςτείλουν τθν 

αίτθςι τουσ εγκαίρωσ 



 

Η Αίτθςθ – Διλωςθ κα κατατεκεί με αποκλειςτική ευθφνη του ενδιαφερόμενου 

είτε αυτοπροςώπωσ ςτθ Δ/νςθ Δ.Ε Αιτωλ/νίασ είτε μζςω email (mail@dide.ait.sch.gr) όπου 

θ υπθρεςία μασ ςτθ ςυνζχεια κα ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο για τθν παραλαβι τθσ 

αίτθςθσ – διλωςισ του. ε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτό να κατατεκεί θ αίτθςθ – 

διλωςθ με τουσ τρόπουσ που ςασ υποδεικνφουμε τότε και μόνο τότε ότι μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε το θλεκτρονικό FAX (2631050022), όπου ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να 

γίνεται επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ από τον ενδιαφερόμενο (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 

2631050058). 

 

Για τισ εν λόγω τοποκετιςεισ ςασ επιςθμαίνουμε τα εξισ: 

1. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ζωσ 20 προτιμιςεισ χολικϊν Μονάδων 

ανεξαρτιτωσ ομάδων και όμορων ομάδων.   

2. Επειδι κατά τθ διαδικαςία των τοποκετιςεων οι αιτιςεισ ςυνεξετάηονται και είναι 

πικανό να προκφψουν και άλλα οργανικά κενά και ςε άλλα ςχολεία (λόγω 

βελτίωςθσ κζςθσ), τα οποία προφανϊσ δεν εμφανίηονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ 

πίνακεσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλώςουν και ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ 

επικυμοφν να τοποκετθκοφν, πζραν αυτών που φαίνονται ότι ζχουν κενά.  

3. Κατά τθ διαδικαςία των βελτιϊςεων και οριςτικϊν τοποκετιςεων οι εκπαιδευτικοί 

του κλάδου ΠΕ04 (Φυςικών, Χθμικών, Βιολόγων, Γεωλόγων) κα τοποκετθκοφν 

κατά ειδικότθτα.  

4. Οι πολφτεκνοι δεν εμπίπτουν ςε ειδικι κατθγορία κατά τθ διαδικαςία των 

οριςτικϊν τοποκετιςεων αλλά ςυγκρίνονται βάςει μορίων με όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ.  

5. Τπενκυμίηουμε ότι εκπαιδευτικοί που ευρίςκονται ςτθν διάκεςθ του Π.Τ..Δ.Ε. και 

ενϊ υποχρεοφνται, δεν υποβάλλουν αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ, τοποκετοφνται 

υποχρεωτικά ςε εναπομείναςεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ.  

6. Εκπαιδευτικοί που υπζβαλαν το Δεκζμβριο του 2018 αίτθςθ Βελτίωςθσ Θζςθσ και 

δεν επικυμοφν να δθλϊςουν κάποιο οργανικό κενό, δεν ςυμπλθρϊνουν τθν 

ςυνθμμζνθ αίτθςθ και παραμζνουν ςτο ςχολείο οργανικισ τουσ, ενϊ θ αίτθςθ που 

αρχικά είχαν υποβάλει, κεωρείται, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ωσ μθ γενόμενθ.    
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7. Διευκρινίηουμε  ότι ο υπολογιςμόσ των μορίων εντοπιότθτασ και ςυνυπθρζτθςθσ κα 

γίνει με βάςθ τουσ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΤ Διμουσ,  κατ’ εφαρμογι τθσ εγκυκλίου 

μετακζςεων.  

8. Οι Πίνακεσ περιζχουν αρικμθτικά τα οργανικά κενά και πλεονάςματα κατά κλάδο, 

ειδικότθτα και ςχολικι μονάδα για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Σα οργανικά κενά με 

ζνδειξθ (*) δεν είναι πλιρουσ ωραρίου. 

9. ασ επιςυνάπτουμε, επίςθσ, Αναλυτικοφσ Πίνακεσ με τα ατομικά ςτοιχεία και το 

ςφνολο των μορίων των εκπαιδευτικών των παραπάνω κατθγοριϊν (εκτόσ των 

εκπαιδευτικϊν που κρίκθκαν και παραμζνουν υπεράρικμοι). 

 

ε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςι τουσ, 

αφοφ τα ςχετικά ζγγραφα αναρτώνται ςτον πίνακα ανακοινώςεων των ςχολείων και 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ (dide.ait.sch.gr). 

 

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

       

Χ

ρ

ι

ς

τοσ Κ. Καηαντηισ 

                 ΠΕ86, Μ.Εd.  

υνθμμζνα :   

1. Αίτθςθ – Διλωςθ Σοποκζτθςθσ 

2. Πίνακασ οργανικών κενών  

3. Πίνακασ μορίων εκπαιδευτικϊν  

 

 


