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

Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, σχολικού έτους 2017- 2018» 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και για πολύ σοβαρούς λόγους επιθυμούν 

την απόσπασή τους σε άλλο σχολείο, εντός του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας, να υποβάλλουν αίτηση  απόσπασης 

στη  Διεύθυνση  Π/θμιας  Εκπ/σης Καρδίτσας,  από την Παρασκευή 30-6-2017 μέχρι την Δευτέρα       

31-7-2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, τα οποία 

λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ της υπ’ αρ. 75306/Ε2/08-05-

2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 

διδακτικό έτος 2017-2018» για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 

2017 – 2018. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται το παρόν έγγραφο (συνημμένο 2).  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης για γάμο και ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα. (Μόρια 
γάμου παίρνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί που 
προσκομίζουν δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων ή σπουδαζόντων τέκνων). 

2. Για σπουδάζονται τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών σε 
ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού όπου φαίνεται ότι οι 
σπουδαστές δε βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δε φοιτούν για απόκτηση 
δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. 

3. Για εντοπιότητα απαιτείται Πιστοποιητικό Εντοπιότητας. 

4. Για συνυπηρέτηση απαιτείται ο σύζυγος να εργάζεται ένα έτος εντός του συγκεκριμένου δήμου. 

 

                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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5. Για λόγους υγείας, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 75306/Ε2/08-05-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας, Πλαστήρα 56, 3ος 
όροφος ή θα αποστέλλονται μέσω τηλεμοιοτυπίας (2441071611) ή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(dipekar@sch.gr).  

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441079983 – 2441079370. 

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ, μετά από τη ρύθμιση των οργανικών και λειτουργικών 
υπεραριθμιών και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων. 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 31 του Ν. 3848/2010. 

Σημειώνουμε ότι, α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε 
άλλο ΠΥΣΠΕ ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας ανακαλείται 
αυτοδίκαια,  

β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης, να το 
γνωστοποιήσει στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας, αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση. 

 

 
                 Η Διευθύντρια  Π.Ε. Καρδίτσας 

 
                                                    
                                    

                          Μητσιάδη Ευθυμία                                                                         

      Συνημμένα:  

1. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 
2. Εγκύκλιος αποσπάσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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