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 Ερμούπολη: 14 Ιουλίου 2022 
              Αρ. Πρωτ:  Φ.11.3/6715 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας: 84100 
Πληροφορίες: Μ. Παπαρίζου 
Τηλέφωνο: 22810-82226 
Mail:                    mail@dipe.kyk.sch.gr 
 

             Προς: Τους Ενδιαφερόμενους  
                          Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας  
  Εκπ/σης ν. Κυκλάδων 
 
 Κοιν:  Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας   
  Εκπαίδευσης  
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης απόσπασης ΕΝΤΟΣ 

ΠΥΣΠΕ νομού Κυκλάδων» 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

 

Α)   Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, 

Β)   Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων. 

Γ)  Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων από 

άλλο ΠΥΣΠΕ, 

Δ)  Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που ανήκουν οργανικά 

στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ 

Κυκλάδων, 

 

να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης ηλεκτρονικά μέσω email (mail@dipe.kyk.sch.gr) από την Παρασκευή 15 

Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, στην οποία να αναγράφουν μέχρι και είκοσι (20) 

σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν.  

 

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.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ και οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, 

καλούνται να συνυποβάλουν μαζί με την υπογεγραμμένη αίτησή τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων που επικαλούνται, όπως αυτά προβλέπονται από την αριθμ. 

38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. του 

ΥΠΑΙΘ. 
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Επισημαίνουμε ότι: 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα ΦΕΚ 1818 και 1819/τ. Γ΄/10-08-2021, δύναται να 

αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους θεμελιώνοντας το 

δικαίωμα τους για μετάθεση, καθώς βάσει του άρθρου 62 παρ. 5 του Ν. 4589/2019 υποχρεούνται να 

παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. 

 

 Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην οργανική 

τους θέση σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται η λειτουργική υπεραριθμία στη σχολική τους 

μονάδα. Όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν θα το δηλώσουν στις παρατηρήσεις της δήλωσης 

τοποθέτησής τους. 

 

 Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή σε φορέα 

ή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αίτησή του για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ 

ανακαλείται αυτοδίκαια.  

 

 Οι πίνακες με τα λειτουργικά κενά είναι ενδεικτικοί και παρουσιάζουν τα κενά όπως διαμορφώνονται 

την τρέχουσα στιγμή, καθώς ακόμα αναμένονται αποσπάσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Κατά 

τη διάρκεια των τοποθετήσεων, ενδέχεται να προκύψουν νέα λειτουργικά κενά που δεν εμφανίζονται 

αυτή τη στιγμή στους πίνακες. 

 

 Δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για τροποποίηση των επιλογών πέραν της δοθείσας προθεσμίας. 

 

 

 

 

 Ο Διευθυντής 

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 

 

 Χρήστος Καφτηράνης 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

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) Πίνακες με τα εν δυνάμει λειτουργικά κενά των σχολείων ν. Κυκλάδων 




