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ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 

1. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας 

2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας σε 

σχολεία  Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

 
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 4 του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων ….», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Η υπ’ αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6H8T46MTLH-8MM) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να 

αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του 

ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας για το διδακτικό έτος  2022-2023, να συμπληρώσουν και να 

καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν 

παρακάτω, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. 

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

mail@dide.ait.sch.gr) μαζί με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά / έγγραφα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι 

αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ εντός του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκύκλιο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να 

προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους λόγους που επικαλούνται. 

Ιδιαίτερη έμφαση παρακαλούμε όπως δοθεί στην ορθή συμπλήρωση της ενότητας:      

«12. Εξειδίκευση στην ΕΑΕ (όπως στη σελ. 14-15, ΚΕΦ.Ε’ της 38342/Ε2/04-04-2022 
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εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.)» του επισυναπτόμενου εντύπου της αίτησης απόσπασης σε 

ΣΜΕΑΕ & ΤΕ. 

 
Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή 

τοποθέτηση στο σχολείο τους.  

        Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων. 
 

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλ/νίας 

 

 

Αθανάσιος Φ. Σαρδέλης 

ΠΕ02 - Μ.Εd. 

Συνημμένα: Φύλλα (01) 

Η αίτηση απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2022-2023 


