
 
 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικών όλων των κλάδων τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ  για υποβολι αιτι-
ςεων απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, διδακτικοφ ζτουσ 2020- 2021». 

 

                                Σο ΠΤΠΕ Καρδίτςασ με τθν υπ’ αρ. 16/12.06.2020 Πράξθ του, 

κ α λ ε ί 

τουσ εκπαιδευτικοφσ που κατζχουν οργανικι κζςθ και για πολφ ςοβαροφσ λόγουσ επικυμοφν 

τθν απόςπαςι τουσ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα, εντόσ του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, να υποβάλουν αίτθςθ  

απόςπαςθσ ςτθ γραμματεία του ΠΤΠΕ, από τθν Παραςκευι 12.06.2020 ζωσ και τθν Σρίτθ  30-

06-2020. 

 Η αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα  δικαιολογθτικά, τα οποία λαμβάνονται υ-

πόψθ για μοριοδότθςθ, όπωσ ορίηεται ςτο κεφάλαιο Δϋ τθσ υπ’ αρ. 47130/E2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΘΝ46ΜΣΛΗ-Π9Ω) εγκυκλίου του ΤΠ.ΑΙ.Θ., «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤ-

ΠΕ/ΠΤΔΕ, ΚΕΤ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά χολεία για το δι-

δακτικό ζτοσ 2020-2021». Για διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων επιςυνάπτεται το παρόν ζγγρα-

φο (ςυνθμμζνο 2).  

 
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά είναι: 

1. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ για γάμο και ανιλικα ι ςπουδάηοντα τζκνα. 
(Μόρια γάμου παίρνουν και οι ςε χθρεία, άγαμοι, διαηευγμζνοι ι ςε διάςταςθ γονείσ εκ-
παιδευτικοί που προςκομίηουν δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ ανιλικων ι ςπουδαηόντων 
τζκνων). 

2. Για ςπουδάηονται τζκνα που δεν ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ απαιτείται πιςτοποιθτικό 
ςπουδϊν ςε ανϊτερθ ι ανϊτατθ δθμόςια ςχολι του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, όπου 
φαίνεται ότι οι  ςπουδαςτζσ δε βρίςκονται ςτο τελευταίο εξάμθνο ι ζτοσ ςπουδϊν ι δε 
φοιτοφν για απόκτθςθ δεφτερου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου. 

3. Για εντοπιότθτα απαιτείται Πιςτοποιθτικό Εντοπιότθτασ. 
4. Για ςυνυπθρζτθςθ απαιτείται ο/θ ςφηυγοσ να εργάηεται ζνα ζτοσ εντόσ του ςυγκεκριμζνου 

διμου. 

Καρδίτςα, 12.06.2020 
                             Αρ. Πρωτ.: 3115 
 

 
 
 

 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 
                                          …… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΡΔΙΣΑ 
ΠΤΠΕ ΚΑΡΔΙΣΑ 

…… 
Σαχ. Δ/νςθ :    Πλαςτιρα 56 
Σ.Κ. – Πόλθ :    43132 - Καρδίτςα 
Πλθροφορίεσ :    Φ. Παπαδθμθτρίου 
 Σθλζφωνα :    2441079983 
                             :    2441354533 
 Fax  :    2441354516 
 Email  :    t3pkar@sch.gr 

mailto:t3pkar@sch.gr


5. Για λόγουσ υγείασ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ οφείλουν να προςκομίςουν τα απαιτοφμενα δι-
καιολογθτικά, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 47130/E2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΣΛΗ-Π9Ω) 
εγκφκλιο του ΤΠ.ΑΙ.Θ. 

 
Οι αιτιςεισ απόςπαςθσ κα υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ςτθ γραμματεία του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, 
Πλαςτιρα 56, 3οσ όροφοσ ι κα αποςτζλλονται μζςω fax: 2441354516 ι e-mail: t3pkar@sch.gr. 
ςκαναριςμζνεσ με υπογραφι. 
  
θμειϊνουμε ότι, α) ςε περίπτωςθ που ικανοποιθκεί αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ για απόςπαςι 
του ςε άλλο ΠΤΠΕ ι ςε Τπθρεςία ι Φορζα, θ αίτθςι του για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ Καρδίτςασ 
ανακαλείται αυτοδίκαια,  
β) ςε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ανακαλζςει τθν αίτθςθ απόςπαςθσ, να το γνω-
ςτοποιιςει ςτθ γραμματεία του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, αποςτζλλοντασ υπεφκυνθ διλωςθ. 

 

 
                                       Η αναπλθρώτρια  Διευκφντρια   
                                                     Π.Ε. Καρδίτςασ 

 
                                                                                       

                                                 Ευαγγελία Χατηθδθμθτρίου 

      υνθμμζνα:  

1. Αίτθςθ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ 
2. Εγκφκλιοσ αποςπάςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
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