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ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών
 

 

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που 

πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω

επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο

φαίνονται στους συν. πίνακες. 

Η συμπλήρωση ωραρίου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (συστεγαζόμενο 

σχολείο, ίδια ομάδα , όμορη ομάδα και οπουδήποτε στο νομό) και η δήλωση δεν είναι 

δεσμευτική για την υπηρεσία. Κατά προτεραιότητα θα καλυφθούν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε μαθήματα 

Ο.Π και Ειδικοτήτων με πανελλαδικές εξετάσεις και τράπεζα θεμάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 

διεύθυνση mail@dide.ait.sch.gr

μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12

πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση - Δήλωση 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΡΟΣ Σχολεία Νομού

 

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που 

πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω να υποβάλλουν την συν. αίτηση-δήλωση  για  σχολεία που 

επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που 

Η συμπλήρωση ωραρίου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (συστεγαζόμενο 

ίδια ομάδα , όμορη ομάδα και οπουδήποτε στο νομό) και η δήλωση δεν είναι 

δεσμευτική για την υπηρεσία. Κατά προτεραιότητα θα καλυφθούν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε μαθήματα 

Ο.Π και Ειδικοτήτων με πανελλαδικές εξετάσεις και τράπεζα θεμάτων. 

 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

mail@dide.ait.sch.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό

μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής. 

δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12-9

πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας
  

Χρήστος Κ. Καζαντζής

ΠΕ83, Μ.Εd. 

Ι.Π. Μεσολογγίου 08-09-2022 
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Νομού 

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών» 

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που 

δήλωση  για  σχολεία που 

σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που 

Η συμπλήρωση ωραρίου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (συστεγαζόμενο 

ίδια ομάδα , όμορη ομάδα και οπουδήποτε στο νομό) και η δήλωση δεν είναι 

δεσμευτική για την υπηρεσία. Κατά προτεραιότητα θα καλυφθούν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε μαθήματα 

ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική 

Μετά την υποβολή της αίτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό 

9-2022 και ώρα 11.00 

πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. 

Αιτωλ/νίας 

Καζαντζής 

 


