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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

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

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΥΣΠΕ 

 

 
 
 

              
 
 
 Ερμούπολη: 21 Ιουλίου 2020 
              Αρ. Πρωτ:  6528 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας: 84100 
Πληροφορίες: Μ. Παπαρίζου 
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 
 
 Κοιν:  Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας   
  Εκπαίδευσης  
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε προσωρινές τοποθετήσεις λειτουργικά 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών  που ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ και αιτήσεων 

απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων» 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

 

Α)  Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων 

Β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ ν. 

Κυκλάδων από άλλο ΠΥΣΠΕ  

Γ) Οι εκπαιδευτικοί 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 

 

να υποβάλλουν από Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 έως και Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 δήλωση προτίμησης, στην 

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

 

Επισυνάπτονται: 

 

1) Αίτηση δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων 

από άλλα ΠΥΣΠΕ 

2) Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 

3) Έντυπο δήλωσης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

4) Πίνακας με τα εν δυνάμει λειτουργικά κενά των σχολείων ν. Κυκλάδων, όπως διαμορφώνονται την 

τρέχουσα στιγμή. 
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Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικασία πλήρωσης των λειτουργικών κενών θα προηγηθεί η τοποθέτηση 

των υπεραρίθμων. 

 

Δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων θα στείλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ και οι λειτουργικά υπεράριθμοι. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από 

άλλα ΠΥΣΠΕ δε θα στείλουν εκ νέου δικαιολογητικά, με εξαίρεση αυτούς που έχουν ήδη ειδοποιηθεί 

τηλεφωνικά από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ και δεν έχουν προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα.  

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και αφορούν στα εξής: 

 Εντοπιότητα: Πιστοποιητικό γέννησης ή σε περίπτωση μεταφοράς δικαιωμάτων 

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

δημοτικότητας»). 

 Συνυπηρέτηση: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας συζύγου όπου αναφέρεται 

σαφώς, ο τόπος εργασίας και το διάστημα εργασίας 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να μοριοδοτηθεί γάμος/παιδιά. 

 Πιστοποιητικά για μοριοδότηση σοβαρών λόγων υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών ή 

συγγενικών τους προσώπων ή περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

 Βεβαίωση φοίτησης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, προκειμένου να μοριοδοτηθούν σπουδές του 

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

οργανικά. 

 

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 του 

ΠΥΣΠΕ δε θα εξεταστεί. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά και τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν από τη 

γενική αγωγή σε ΣΜΕΑΕ εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και δεν έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης με την 

47130/Ε2/16-4-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ γιατί δε διέθεταν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά ορίζονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2α του Ν. 4473/2017: 

Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 
1 του άρθρου 16, μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Τμήματα Ένταξης. 

β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ, μπορεί να τοποθετούνται σε 
αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι 
πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης εξειδίκευσης 
στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 
τετρακοσίων (400) ωρών. 

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
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δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης εξειδίκευσης στην 
ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τυχόν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν αποκλειστικά μέσω e-mail (υπογεγραμμένη δήλωση στο mail@dipe.kyk.sch.gr) στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν, με αποκλειστική 

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

 

 Τα λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας και Θεατρικής 

Αγωγής δεν παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα, καθώς στη ΔΠΕ Κυκλάδων δεν υπάρχουν 

οργανικά ανήκοντες ή αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ αυτών των ειδικοτήτων. 

 

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

τροποποίηση των επιλογών σας. 

 

 

 

 

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 

 

 

 Άννα Ρέππα 
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