
 

                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ, 19.07.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

                 Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5, 26 223 Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2610-465 872 - 870 - 863 
FAX:   2610-465860  
e-mail: mail@dide.ach.sch.gr 
Πληροφορίες : Χρ. Ανδρικόπουλος 

     
 

        ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας» 

ΣΧΕΤ  : α) To με αρ. πρωτ. 116841/E2/19-07-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, «Ενημέρωση σχετικά με την 
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν 
με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» 

 

Επισυνάπτουμε τo με αρ. πρωτ. 116841/E2/19-07-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, «Ενημέρωση 

σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» προς αναλυτική ενημέρωση και 

πιθανές ενέργειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά 

Σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. 

Επισημαίνουμε την καταληκτική ημερομηνία της 24/07/2019, το αργότερο, για την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν παράταση της θητείας τους για το 

επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 στο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο όπου υπηρετούν με θητεία, 

σύμφωνα πάντα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΠΑΙΘ. 

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να κατατίθεται υπογεγραμμένη, εντός της αναφερόμενης 

προθεσμίας, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

εξουσιοδότηση, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε μέσω ΦΑΞ (2610 

465860). 

1. Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία 

στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της 

Δ.Ε. Αχαΐας 

2. Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. 

Αχαΐας (υπόψη κ.κ. Δντών/ριών) 
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Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που  υπηρετούν με θητεία στο σχολείο τους.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία όλων. 

 

 

    
   

   

   

 
Συνημμένα:  To με αρ. πρωτ. 116841/E2/19-07-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ (σελ.2) 

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
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