
                                             

                                                    
                                                                                

                   Ι.Π. Μεσολογγίου  06-04-2020 

                   Αριθ. πρωτ. ΦΠ 3.1.1/4384 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ  Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου 20 
Ταχ. κώδικας : 302 00, Μεσολόγγι 
Ιστοσελίδα : http://dide.ait.sch.gr 
Πληροφορίες :  Θ. Βλαχογιάννη –  
                                Ν. Τσιαφίτσα 
Τηλέφωνα          : 26310 50048 & 50032 
                               F A X : 26310 50022 
e-mail : mail@dide.ait.sch.gr 
 
 

 
 
 
 

 
ΠΡΟΣ: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Διευθυντές Σχολείων Δ.Ε Αιτ/νίας  
& Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  σχολικού έτους  2019-2020 » 

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) σχετική εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

 Σας  ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή κ.λπ των μελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού 
έτους 2019-20, θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, από 06-04-2020 έως και 10-04-2020, κατά τον τρόπο που 
λεπτομερώς αναφέρεται στην προαναφερόμενη σχετική εγκύκλιο (Κεφ. Α΄, περίπτωση 2.1 και 
επόμενα σελ. 2-3). 
         Σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στην Διεύθυνσή 
μας, αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.ait.sch.gr κατά τη 
μορφή και τη δομή που αναφέρεται στην εγκύκλιο στη σελίδα 4. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:   

 

- Είναι υποχρεωτική η υποβολή αίτησης οριστικής τοποθέτησης όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται 
στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.    
 

- Τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  με τον 
τρόπο που ορίζει η εγκύκλιος, και όχι σε μορφή εικόνας από SMART PHONE, διότι καθίσταται 
δυσχερής η ευκρίνειά τους.  



- Προς αποφυγή λαθών παρακαλείσθε να τηρήσετε πιστά τις οδηγίες της εν λόγω εγκυκλίου. 
        
    Παρακαλούνται οι  Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν  για το παρόν έγγραφο και για 
την εγκύκλιο των μεταθέσεων σχολικού έτους 2019-2020, όλα τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της αρμοδιότητάς τους.   
                                                                                                              

                                                                                                                   Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτ/νίας 

          

              Χρήστος  Κ. Καζαντζής        
                                                                                                                                   ΠΕ83 - M.Ed. 
  


