
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για απόσπαση ή διάθεση στο Γραφείο της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2020-2021» 

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 1, περίπτωση 6 του Ν. 4203/2013 (Φ.Ε.Κ.                   

235/τ.Α΄/01-11-2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α΄/11-05-2016) 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Η με αριθμ. 47102/Ε2/16-04-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Πρόσκληση 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή 

αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021». 

4. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ:6Π414653ΠΣ-ΕΨ0) Υπουργική 

Απόφαση, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 
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5. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 

1340/τ.Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών Μονάδων, Σ.Ε.Κ. και των 

συλλόγων των διδασκόντων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Καλούμε 

 

Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν ή να διατεθούν ολικά στο 

Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας να υποβάλουν την 

επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 

λέξεις) στο οποίο θα περιγράφουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν καθώς και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση ή διάθεση στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή 

μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Απαραίτητη θεωρείται και η γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με 

πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α, Β, Β1, Β2 ή άλλη αντίστοιχη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται  από Δευτέρα 11-05-

2020 έως και Παρασκευή 29-05-2020. 

 

Επίσης,  

α) η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα γίνεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο δια μέσου των Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολικών μονάδων, και  



β) η αποστολή των αιτήσεων καθώς και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών θα γίνει με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ait.sch.gr) ή με  fax (2631050022), αφού λόγω των 

εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία 

τους στα Γραφεία της Διεύθυνσής μας. 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Καζαντζής Χρήστος 
ΠΕ83 M.Ed 

 

Κοινοποίηση: 

Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. αρμοδιότητάς μας 

(Δια μέσου των Διευθύνσεων των Σχολικών μονάδων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

                                                                                                                              


