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ΠΡΟΣ: 1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας

2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

Θ Ε Μ Α: «Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01  

                   για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό»

Μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την

υπ΄ αριθμ. 25η/22-05-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας καλούμε τους εκπαιδευτικούς

του  κλάδου  ΠΕ04.01  (Φυσικών)  που  παραμένουν  στη  διάθεση  του  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  και

επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  στο  εναπομείναν  οργανικό  κενό να  υποβάλουν  την

επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική) το αργότερο μέχρι τη

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Η  Αίτηση  –  Δήλωση  Τοποθέτησης  (Συμπληρωματική)  θα  κατατεθεί  με

αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας

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

τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της αίτησης – δήλωσής του. Σε περίπτωση που δεν

είναι εφικτό να κατατεθεί η αίτηση – δήλωση με τους τρόπους που σας υποδεικνύουμε

τότε και μόνο τότε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό  FAX (2631050022),

όπου  στη  συνέχεια  θα  πρέπει  να  γίνεται  επιβεβαίωση  της  παραλαβής  της  από  τον

ενδιαφερόμενο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631050058).

Μετά την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων, εάν δεν καταστεί εφικτό η κάλυψη της

κενής  οργανικής  θέσεως  του  κλάδου  ΠΕ04.01 στο  Γυμνάσιο  Κανδήλας,  θα  καλυφθεί



υποχρεωτικά για το συμφέρον της υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη

διάθεση του ΠΥΣΔΕ και περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα, με βάση τις λιγότερες

μονάδες μετάθεσης (μόρια), σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 10, 11 και 12 του ΠΔ 50/1996,

κατ' αναλογία του άρθρου 13, παρ. 2 του ΠΔ 100/1997.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα

να υποβάλουν τη συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης. 

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01   

ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝ/ΣΗ
1

ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

123,21 
(ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Δήμος 
Ναυπακτίας -

2
ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 106,96

Δήμος 
Μεσολογγίου -

3
ΑΛΙΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 97,1 - -

4
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92,19

Δήμος 
Μεσολογγίου -

5
ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 67,92 -

Δήμος 
Μεσολογγίου

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους,

αφού τα σχετικά έγγραφα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων και

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

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

 
       Χρήστος Κ. Καζαντζής
                 ΠΕ86, Μ.Εd.

Συνημμένα :  

1. Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική)


