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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
 
ΘΕΜΑ:  «Τποβολή αιτήςεων για τοποθετήςεισ εκπαιδευτικών ςε λειτουργικά κενά για το διδακτικό 

ζτοσ 2022-2023»   

     Σο ΠΤΔΕ Θεςπρωτίασ με την υπ’ αριθ. 16/05-08-2022 πράξη του, καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ 

αρμοδιότητασ του: 

α) οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι  

β) οι οποίοι βρίςκονται ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ Θεςπρωτίασ 

γ) οι οποίοι επιθυμοφν απόςπαςη εντόσ ΠΤΔΕ 

δ) οι οποίοι ζχουν απόςπαςη από άλλο ΠΤΔΕ 

       να υποβάλλουν αίτηςη τοποθζτηςησ από 8/8/2022 ζωσ 11/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. ςτα παρακάτω 

λειτουργικά κενά: 

 

 

 

 

 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

Ηγουμενίτςα, 8-8-2022 
Αρ. Πρωτ.:  Φ.11.2/3654 
 

Προσ: ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
 

Αλαθοηλοποίεζε φς προς ηολ πίλαθα 



 

 

     

 

Σύκθφλα κε ηο άρζρο 13 ηοσ ΠΓ50/1996 ηοσ Ν.4653/2020, οη αλήθοληες ζηης εηδηθές θαηεγορίες 

κεηάζεζες προεγούληαη έλαληη ηφλ ιοηπώλ εθπαηδεσηηθώλ (ηες ίδηας περίπηφζες). 

 

        ΠΡΟΟΧΗ, οη εθπαηδεσηηθοί κπορούλ λα ζσκπερηιάβοσλ ζηης προηηκήζεης ηοσς ζτοιηθές 

κολάδες ποσ δελ εκθαλίδοσλ ιεηηοσργηθό θελό ζηολ πίλαθα, θαζώς θελά κπορεί λα προθύυοσλ, ιόγφ 

κε ηειηθού θαζορηζκού ηφλ ηκεκάηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ, εγθρίζεφλ οιηγοκειώλ ηκεκάηφλ ζε 

ΓΔΛ θαη ΔΠΑ.Λ., αδεηώλ άλεσ αποδοτώλ ή καθροτρόληφλ αδεηώλ θαη Β΄ θάζες αποζπάζεφλ. 

        

       Σας γλφρίδοσκε όηη οη αηηήζεης υποβάλλονται αποκλειστικά στο e-mail: 

mail@dide.thesp.sch.gr ηες Γ.Γ.Δ. Θεζπρφηίας θαη απαηηείηαη σποτρεφηηθά εθ κέροσς ηφλ 

σποβαιιοκέλφλ ηελ αίηεζε θαη τηλευωνική επιβεβαίωση ζηο 2665023777-8  ηκήκα 

Πιεροθορηθής (θ. Γέζποηλα Γούθα), όηη ε αίηεζε ηοσς παραιήθζεθε. Σε περίπηφζε ηετληθής 

αδσλακίας γηα ηελ ειεθηροληθή σποβοιή ηες αίηεζες κπορείηε λα επηθοηλφλήζεηε ζηο παραπάλφ 

ηειέθφλο γηα ζτεηηθές οδεγίες ελαιιαθηηθώλ ηρόπφλ αποζηοιής ηες. 

      

      Με εσζύλε ηφλ Γ/ληφλ ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ, πρέπεη λα ελεκερφζούλ κε θάζε πρόζθορο 

ηρόπο οη εθπαηδεσηηθοί, θαζώς θαη ασηοί ποσ αποσζηάδοσλ γηα οποηοδήποηε ιόγο. 

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ τησ Δ/νςησ Δ.Ε. 
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