
 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωςθ από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοηάνθσ για αίτθςθ απόςπαςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ 

εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71 και ΠΕ60ΕΑΕ ». 

1. Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων  ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ71 και ΠΕ60 ΕΑΕ που 

διορίςτθκαν με το ΦΕΚ 1289/τΓ/19-8-2020 και επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ 

Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022  να υποβάλλουν αίτθςθ απόςπαςθσ  

από τθν Σετάρτθ 18.8.2021 ζωσ και  τθν Παραςκευι 20.8.2021. 

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 αυτά αναλυτικά αναφζρονται ςτθν υπό ςτοιχεία 

44229/Ε2/16-04-2021 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ (ΑΔΑ : 6ΝΤΛ46ΜΣΛΗ-4ΣΘ) με κζμα : «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων 

αποςπάςεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ςε δομζσ ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουςικά, 

Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022» . 

Σα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι του τελευταίου τριμινου. 

 

ασ ενθμερώνουμε ότι ςφμφωνα με το υπό ςτοιχεία  10094/Ε2/12-8-2021 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ 

με κζμα: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με απόςπαςθ εντόσ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που διορίςτθκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020» :  
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«Σε ςυνζχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μασ και μετά από ερωτιματα των 

Διευκφνςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που διορίςτθκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και αποςπώνται 

κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-22 ςε άλλο ςχολείο εντόσ τθσ περιοχισ διοριςμοφ τουσ, 

κεμελιώνουν δικαίωμα μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, αλλά δεν κεμελιώνουν 

δικαίωμα βελτίωςθσ» 

 

2. Η ανωτζρω προκεςμία ιςχφει και για τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ 

που επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε ΜΕΑΕ εντόσ  ΠΤΠΕ Κοηάνθσ,  κακώσ και για όςουσ 

εκπαιδευτικοφσ αποςπάςτθκαν ςτθν ΔΠΕ Κοηάνθσ και δεν κατζκεςαν αίτθςθ τον Ιοφνιο. 

 

 

 Όλεσ οι αιτιςεισ υποβάλλονται MONO με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ 
mail@dipe.koz.sch.gr (αφοφ υπογραφοφν και ςκαναριςτοφν). 

 

 Παρακαλοφμε για τθ ςυνεχι ενθμζρωςι ςασ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ  
http://dipe.koz.sch.gr/  προκειμζνου να ενθμερώνεςτε για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ. 

 Σα λειτουργικά κενά επικαιροποιοφνται κακθμερινά ζωσ και τθ ςυνεδρίαςθ του 

ΠΤΠΕ Κοηάνθσ. 

 Παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ / Διευκφντριεσ / Προϊςταμζνουσ / Προϊςταμζνεσ  

ςχολικών μονάδων να ενθμερώςουν με κάκε πρόςφορο τρόπο τουσ /τισ  εκπαιδευτικοφσ των 

ςχολικών τουσ μονάδων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνθμμζνα: 

 Αίτθςθ  

 Λειτουργικά κενά 
 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Κοηάνθσ  
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