
                                                                                                      
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
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Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

                                   
Ταχ/κή  Δ/νση  
 
Πληροφορίες    
Τηλέφωνο      
FAX              
e-mail           

: Καραβέλα  11 
: 31100 Λευκάδα 
: Σπ. Ασημακόπουλος  
: 2645362242 
: 2645362245  
:mail@dipe.lef.sch.gr              

 

 
ΠΡΟΣ:  

 
    
  

 
 

     

 
Εκπ/κούς κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, 

ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 
που ανήκουν στην Α/θμια 
Εκπ/ση Λευκάδας 

 
 
 

      
 

ΘΕΜΑ : «Δήλωση σχολείων για συμπλήρωση ωραρίου»     
 

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79 και 

ΠΕ86, να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης τοποθέτησης (βλ. συνημμένο 

έντυπο) σε άλλα σχολεία στα οποία επιθυμούν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 

διδακτικό τους ωράριο, μέχρι την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Δ/νση 

Π.Ε. Λευκάδας. Οι αιτήσεις (βλ. συνημμένο έντυπο που πρέπει να συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια - 

οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα-) είναι δυνατόν να 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.lef.sch.gr (κατά 

προτίμηση σκαναρισμένες) ή στο  FAX 2645362245. 

Υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr ακολουθώντας τον 

σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-

delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση 

η οποία μπορεί να αποσταλεί χωρίς σκανάρισμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα για έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης - 

https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2). 

Εναλλακτικά, υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη  Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης 

Λευκάδας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κλπ).  
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Στο Παράρτημα που ακολουθεί, αναγράφονται οι σχολικές μονάδες που μέχρι 

στιγμής παρουσιάζουν κενές ώρες ανά ειδικότητα. Τα κενά ενδέχεται να μεταβληθούν 

ύστερα από την διάθεση ωρών από τη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας. 

 

                                                                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 
 
 

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ11 ΠΕ79 ΠΕ86 

6/θ Δ. Σχ. Βασιλικής  -16 -4   -6 

1ο 13/θ Δ. Σχ. 
Λευκάδας 

-6 -2 -4  -13  

2ο 12/θ Δ. Σχ. 
Λευκάδας 

-4 -10   -12  

3ο 6/θ Δ. Σχ. Λευκάδας -2  -2   -6 

4ο 13/θ Δ. Σχ. 
Λευκάδας 

  -2    

7/θ Δ. Σχ. Λυγιάς -4    -7  

3/θ Δ. Σχ. 
Μαραντοχωρίου 

 -7  -3   

3/θ Δ. Σχ. Μεγανησίου    -3   

12/θ Δ. Σχ. Νυδριού -4  -4   -12 

6/θ Δ. Σχ. Σφακιωτών -2  -2  -6  

3/θ Ειδικό Δ. Σχ. 
Λευκάδας 

   -6   

 


		2020-09-04T08:51:47+0300




