
 

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

ςυμπλιρωςθ ωραρίου και προςωρινισ τοποκζτθςθσ από διάκεςθ Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Κοηάνθσ  για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022». 

 

Ανακοίνωςθ από το Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ:  

1.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 2021-2022, να 

υποβάλλουν αίτθςθ απόςπαςθσ,  

από τθν Σετάρτθ 9.6.2021 ζωσ και  τθν Σρίτθ 22.6.2021. 

 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. 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------------ 

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

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

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ 
 

ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 

 
Διεκπεραίωςθ με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  
 
 
 
Κοηάνθ, 9 Ιουνίου 2021 
Αρ. Πρωτ.: 3233 
 
 
 
ΠΡΟ:  
Εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Κοηάνθσ 
μζςω των 
Διευκυντών/Διευκυντριών/Προϊςταμζνων 
χολικών Μονάδων  
 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Δθμοκρατίασ 27 (Διοικθτιριο) 
Σ.Κ. : 50131  Κοηάνθ 
Σθλζφωνο : 24613 51364 
Πλθροφορίεσ 
e-mail 
Ιςτότοποσ                 

: 
: 
: 

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

 

mailto:pyspe@dipe.koz.sch.gr
http://dipe.koz.sch.gr/


2. Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 Αγγλικισ Γλώςςασ, ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ, 

ΠΕ79 Μουςικισ και ΠΕ86 Πλθροφορικισ οι οποίοι ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. 

Κοηάνθσ και δε ςυμπλθρώνουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022, 

να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου 

από τθν Σετάρτθ 9.6.2021 ζωσ και  τθν Σρίτθ 22.6.2021. 

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

δικαιολογθτικά μοριοδότθςθσ, τα οποία αναφζρονται ςτθν υπό ςτοιχεία  149629/Ε2/03-11-

2020 εγκφκλιο  του ΤΠΑΙΘ (ΑΔΑ : ΨΘ2Θ46ΜΣΛΗ-6ΕΩ) με κζμα : « Μετακζςεισ εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021». 

Σα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι του τελευταίου τριμινου. 

 

3 .  Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ οι οποίοι  βρίςκονται ςτθ 

διάκεςθ του ΠΤΠΕ  Κοηάνθσ να υποβάλλουν αίτθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ, για το διδακτικό 

ζτοσ 2021-2022,  

από τθν Σετάρτθ 9.6.2021 ζωσ και  τθν Σρίτθ 22.6.2021. 

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

δικαιολογθτικά μοριοδότθςθσ, τα οποία αναφζρονται  ςτθν υπό ςτοιχεία  149629/Ε2/03-11-

2020 εγκφκλιο  του ΤΠΑΙΘ (ΑΔΑ : ΨΘ2Θ46ΜΣΛΗ-6ΕΩ) με κζμα : « Μετακζςεισ εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021». 

Σα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι του τελευταίου τριμινου. 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 κα υποβάλλουν και τθν αίτθςθ για ςυμπλιρωςθ ωραρίου. 

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

 

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικισ Γλώςςασ  και ΠΕ07 Γερμανικισ Γλώςςασ  κα 

περιμζνουν νεότερθ ανακοίνωςθ.  

 

Για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςασ ενθμερώνουμε 

ότι, ςφμφωνα με το ν.4722/2020 και το άρκρο 42 «Ειδικότερεσ ρυκμίςεισ για τθ διαδικαςία 

προςωρινισ τοποκζτθςθσ νεοδιοριηόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» 

περ. 5. α) Οι νεοδιοριηόμενοι τοποκετοφνται προςωρινά ςε κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

περιοχισ διοριςμοφ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα 
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από πρόταςθ του οικείου Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ι Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ι του Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ 

Συμβουλίου Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με 

τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριςτικι τοποκζτθςι τουσ 

πραγματοποιείται κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ςυγκρίνονται, 

κατά περίπτωςθ, με τουσ λοιποφσ εκπαιδευτικοφσ, μζλθ Ε.Ε.Π. ι Ε.Β.Π. του κλάδου τουσ. Με τθν 

επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριηόμενοι υποχρεοφνται να παραμείνουν ςτθν 

περιοχι διοριςμοφ τουσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ςχολικών ετών και 

οποιαδιποτε υπθρεςιακι μεταβολι που επιφζρει μεταβολι τθσ τοποκζτθςθσ αυτισ, όπωσ 

απόςπαςθ ι μετάκεςθ, βάςει γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ κατά το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα, 

δεν επιτρζπεται…» 

 

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

 

Παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ/ Διευκφντριεσ/Προϊςταμζνουσ/Προϊςταμζνεσ  ςχολικών 

μονάδων να ενθμερώςουν  ενυπόγραφα τουσ/τισ  εκπαιδευτικοφσ των ςχολικών τουσ μονάδων. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνθμμζνα: Αιτιςεισ 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Κοηάνθσ  

 
 
 

Ακανάςιοσ Παπαευαγγζλου   
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