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ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 

1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας 

2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών)  

 
 

Θ Ε Μ Α: «Νέα υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδου  

                   ΠΕ04.01 (Φυσικών) σε κενές οργανικές θέσεις» 

Σ Χ Ε Τ. :    Το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/63/15-06-2020 έγγραφό μας. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, επειδή εκ παραδρομής δε καταχωρήθηκε 

στους πίνακες των οργανικών κενών και πλεονασμάτων ένα (01) κενό κλάδου ΠΕ04.01 

(Φυσικών) στο Γυμνάσιο Κανδήλας, μετά τη μετάθεση του κ. Γκανάτσου Θεόδωρου, 

εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών) στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, επισυνάπτεται 

ανακοινοποιημένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων και καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών) που   

-   έχουν ζητήσει βελτίωση θέσης  

-   ευρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

-   είναι υπεράριθμοι, διότι η υπεραριθμία τους δε λύθηκε και επιθυμούν να τοποθετηθούν 

σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, συγκρινόμενοι με όλους τους 

παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 6β του αρ. 14 του ΠΔ 50/1996, 

να λάβουν υπόψη τους και το ανωτέρω οργανικό κενό και να υποβάλλουν εάν τους 

ενδιαφέρει νέα Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 

11:00 π.μ. 



Σε περίπτωση που δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κενό, θα πρέπει να 

στείλουν στην υπηρεσία μας μέσω email (mail@dide.ait.sch.gr) μία δήλωση στην οποία θα 

πρέπει να αναγράφεται ότι επιθυμούν να ληφθεί υπόψη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου η 

Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης που ήδη κατέθεσαν στην υπηρεσία μας μέχρι και την 

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.       

Η νέα Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης θα κατατεθεί με αποκλειστική ευθύνη του 

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

ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η για την παραλαβή της νέας αίτησης – δήλωσής τους. 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να κατατεθεί η νέα αίτηση – δήλωση με τον τρόπο που 

σας υποδεικνύουμε τότε και μόνο τότε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FAX 

(2631026298 ή 2631024895), όπου στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της 

παραλαβής της από τον/την ενδιαφερόμενο/η (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631050058). 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
        Χρήστος Κ. Καζαντζής 

                 ΠΕ83, Μ.Εd.  
Συνημμένα: 

1. Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης 

2. Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Ανακοινοποιημένος) 

3. Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών  

4. Εκπαιδευτικοί που εντάχθηκαν στην Ειδική Κατηγορία 

 

 


