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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΥΣΠΕ 

 

 
 
 

             Ερμούπολη: 29 Αυγούστου 2018 
             Αρ. Πρωτ:  6889 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας: 84100 
Πληροφορίες: Χ. Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο: 2281082226 
Fax:  2281079229 
Mail:                    mail@dipe.kyk.sch.gr 
Ιστοσελίδα:        http://dipe.kyk.sch.gr/  

             Προς:  Τους Ενδιαφερόμενους  
                               Εκπαιδευτικούς 
                           της Α/θμιας Εκπ/σης 
                                  Ν. Κυκλάδων 
   
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων που αφορούν σε προσωρινές 

τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής που ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ 

στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, με τη Β' φάση αποσπάσεων και υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης δηλώσεων 

τοποθετήσεων της Α' φάσης αποσπάσεων» 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

 

 οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων από άλλο ΠΥΣΠΕ με τη Β' φάση των 

αποσπάσεων  να υποβάλλουν τη Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 και έως τις 15:30 δήλωση προτίμησης, 

στην οποία να αναγράφουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν.  

Επισυνάπτεται η αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινή τοποθέτηση για 

το διδακτικό έτος 2018-2019.  

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που είτε ήρθαν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ με την Α' 

φάση των αποσπάσεων στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων είτε είχαν αιτηθεί απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 

και επιθυμούν επανεξέταση της αρχικής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης που είχαν καταθέσει 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6178/13-7-2018 πρόσκληση της Διευθύντριας της ΔΠΕ Κυκλάδων μπορούν 

στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν το αίτημά τους συμπληρώνοντας στο τμήμα Γ' του σχετικού εντύπου 

επανεξέτασης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση τη λέξη  "ΝΑΙ".  

 Λειτουργικά κενά θεωρούνται εν δυνάμει θέσεις σε όλα τα σχολεία του Ν. Κυκλάδων  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και οι δηλώσεις επανεξέτασης θα υποβληθούν 

αποκλειστικά με fax (2281079229) ή μέσω e-mail (υπογεγραμμένη δήλωση στο 

mail@dipe.kyk.sch.gr) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων. Οι εκπαιδευτικοί 

mailto:mail@dipe.kyk.sch.gr
http://dipe.kyk.sch.gr/


2 

 

οφείλουν, με αποκλειστική ευθύνη τους, να επικοινωνούν με τη Δ/νση για επιβεβαίωση παραλαβής 

της δήλωσής τους. 

 Όσοι εκπαιδευτικοί διαμένουν στη Σύρο ή όσοι άλλοι το επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν 

ιδιοχείρως την έντυπη αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης. 

 Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, πέραν της δοθείσας προθεσμίας, δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για 

τροποποίηση των επιλογών σας. 

     

                                                                                        Η Διευθύντρια 

                                                                                      Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 

 

                                                                                                 Μαρκέλλα Παραμυθιώτου       
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