
 

ΘΕΜΑ : «Πρόςκλθςθ για υποβολι αίτθςθσ απόςπαςθσ εντόσ Π.Υ.Σ.Π.Ε. εκπαιδευτικών 

τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Κοηάνθσ για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020». 

 

Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι  ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ  Π.Ε. Κοηάνθσ και 

επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020, να 

υποβάλλουν αίτθςθ απόςπαςθσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα  που ςασ κοινοποιοφμε, ςτθ 

Διεφκυνςθ Π.Ε Κοηάνθσ 

από τθν Σρίτθ 18/06/2019 ζωσ και  τθν Παραςκευι 21/06/2019 

 Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα επίςθμα αποδεικτικά ςτοιχεία – 

δικαιολογθτικά των κριτθρίων ι των λόγων απόςπαςθσ, τουσ οποίουσ επικαλοφνται οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, όπωσ αυτοί αναλυτικά αναφζρονται ςτθν αρικμ. πρωτ. 

56623/Ε2/10-04-2019 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:7ΜΦ4653Π-ΙΚΤ) με κζμα «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων 

αποςπάςεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουςικά, 

Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020». Σα δικαιολογθτικά 

κα πρζπει να είναι του τελευταίου τριμινου. 

 

Η αίτθςθ υποβάλλεται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ  : 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  Κ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

------------ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ 
 

ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 

 
 
 
 
 
Κοηάνθ, 12/06/2019 
Αρικμ. Πρωτ.: 165 
 
 
 
ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ 
Κοηάνθσ δια μζςω των 
Διευκυντών/Διευκυντριών/Προϊςταμζνων 
χολικών Μονάδων  
 Σαχ. Διεφκυνςθ : Δθμοκρατίασ 27 (Διοικθτιριο) 

Σ.Κ. : 50131  Κοηάνθ 
Σθλζφωνο : 24613 51364 
Σθλεομοιοτυπία : 24610 47233 
Πλθροφορίεσ 
e-mail 
Ιςτότοποσ                 

: 
: 
: 

Γκουνοφςθ Γεωργία  
grdioik@dipe.koz.sch.gr    
http://dipe.koz.sch.gr/ 

mailto:grdioik@dipe.koz.sch.gr
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1. Από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροςώπωσ. (Διεφκυνςθ ΠΕ Κοηάνθσ, 
Δθμοκρατίασ 27, 4οσ όροφοσ, Γραφείο 15)  
 

2. Με τθλεομοιοτυπία  ςτο 24610 47233 ι ςτο 24610 47235.  
 

3. Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο pyspe@dipe.koz.sch.gr (αφοφ υπογραφεί και 
ςκαναριςτεί θ αίτθςθ) 

 

 Παρακαλοφμε για τθ ςυνεχι ενθμζρωςι ςασ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ  

http://dipe.koz.sch.gr/  προκειμζνου να ενθμερώνεςτε για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ. 

 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ ςασ μονάδασ. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ του ΠΤΠΕ Κοηάνθσ  
 
 
 

Γκαμποφρασ Ιωάννθσ   
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