
 

 

 

  
 
 

 
   

ΘΕΜΑ :  
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 για υποβολή 

αιτήσεων αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2016-2017 » 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16, που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά 

σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, στη Γραμματεία 

του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, από 7 Ιουνίου 2016 έως την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και μέσω τηλεομοιοτυπίας καθώς και με ταχυμεταφορά κατόπιν 

συνεννόησης με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την 

απόσπαση υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν τους 

λόγους αυτούς, καθώς και τα παραστατικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση (Σχετ: Κεφ Γ΄ 

της  αριθ. πρωτ. 67505/E1/20-4-2016, ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β,  εγκυκλίου αποσπάσεων). 

     Σημειώνουμε ότι η απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες 

της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.  (άρθρο 31 του Ν. 3848/2010). 

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών 

και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.  

Ειδικά για τους αιτούντες απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα Ένταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

διαθέτουν τα  προβλεπόμενα προσόντα Ε.Α.Ε. της αρ. πρωτ. 196597/Ε2/3-12-2015 Απόφασης ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 

2635/7-12-2015 τ. Β΄) 

 Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται  ότι διανύθηκε στην οργανική  θέση για κατοχύρωση 

του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 

3848/2010. 

Σημειώνουμε ότι α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε 

άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακαλείται 

αυτοδίκαια, β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης να το 

γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση. 

Της παρούσης να λάβουν ενυπόγραφα γνώση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων με ευθύνη των 

Διευθυντών και Προϊσταμένων. 

                                                                     

Συν. Δύο (2) έντυπα απόσπασης 

        Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής 
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Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2016 

Αρ. Πρωτ. Π.Ε. 5265 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 

 
(Διά των Διευθυντών και Προϊσταμένων 

Σχολικών Μονάδων) 

  

  

  

Ο Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΑΣ 

 


