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Ταχ. Δ/νση: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας: 84100 - ΣΥΡΟΣ 
Πληροφορίες: Χ. Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο: 22810-82226 
Fax:  22810-79229 
e-mail:  mail@dipe.kyk.sch.gr 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για υποβολή αιτήσεων 
αποσπάσεων και προσωρινών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων» 
 
 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής,  

που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός της ίδιας ή άλλης 

περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, όπως υποβάλλουν την αίτησή τους από 10/7/2019 έως και 

25/7/2019, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά τελευταίου τριμήνου, βάσει των 

οποίων μοριοδοτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. Δ' της υπ'αριθμ. 56623/Ε2/10-04-2019 

εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).  

1. Εντοπιότητα: Πιστοποιητικό γέννησης/εντοπιότητας ή σε περίπτωση μεταφοράς δικαιωμάτων 

πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο (με συμπληρωμένο το πεδίο «Ημερομηνία κτήσης 

δημοτικότητας»). 

2. Συνυπηρέτηση: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας συζύγου όπου αναφέρεται σαφώς, ο 

τόπος εργασίας  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  προκειμένου να μοριοδοτηθεί γάμος/παιδιά. 

4. Πιστοποιητικά για μοριοδότηση σοβαρών λόγων υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών ή 

συγγενικών τους προσώπων ή περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης.  

5. Βεβαίωση φοίτησης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, προκειμένου να μοριοδοτηθούν σπουδές του 

εκπαιδευτικού σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που ανήκει οργανικά.  

 

Σημειώνουμε ότι εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών δεν θα γίνει αποδεκτή.  

  

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες στις οποίες αιτούνται απόσπαση 

εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων (έως 20 προτιμήσεις).  

 

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί κλ.ΠΕ60 που διορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 

79500/Ε1/20-5-2019 ΥΑ (ΑΔΑ: 9Ω0Ε4653ΠΣ-ΧΒ4) και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων θα 

καταθέσουν επίσης δήλωση προσωρινής τοποθέτησης. 

 

Η πρόσκληση αυτή αφορά και όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ εντός 

της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το νόμο 

προσόντα ΕΑΕ και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 56623/Ε2/10-

4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΥΣΠΕ 

 

 
Ερμούπολη:  10 Ιουλίου 2019 
Αριθμ. Πρωτ:  6451 

 

Τους εκπαιδευτικούς της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Κυκλάδων 
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Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του 

σε άλλο ΠΥΣΠΕ, σε Υπηρεσία ή Φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αίτησή του για 

απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης ΠΥΣΠΕ δεν θα εξεταστεί. 

Μετά την κοινοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε Υπηρεσία ή Φορέα του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., και την κοινοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης των λειτουργικών κενών, θα δοθεί 

προθεσμία: 

α) για δήλωση προτιμήσεων των εκπαιδευτικών που θα έρθουν στο νομό Κυκλάδων από άλλα ΠΥΣΠΕ, 

β) για ανάκληση της αίτησης απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και για τυχόν τροποποίηση των 

προτιμήσεων των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με την παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Κώλυμα υποβολής αίτησης 

 

 Εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων όσοι εκπαιδευτικοί : 

 

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2019, 

β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2019, 

γ) υπηρετούν με θητεία /παράταση θητείας στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία, 

δ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπασή τους αυτή δε λήγει έως τις 31-08-2019 

 

 Αιτήσεις απόσπασης που ενδεχομένως κατατεθούν από εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις 

παραπάνω περιπτώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Εντός της προθεσμίας (από 10/7/2019 έως και 25/7/2019): 

 

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις/δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τα δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά (προς το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων) στο mail της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων (mail@dipe.kyk.sch.gr). Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, με 

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

αίτησής τους. 

 

 
                                                                                                                                 Η Διευθύντρια 

                                                                                                   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
     

 

 

                                                                                                                                 Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 
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