
                     

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός  ΠΥΣΠΕ -  προσωρινών τοποθετήσεων
εκπαιδευτικών στη διάθεση, σε λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας» 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85
2. Την αριθμ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής:
• που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας
• που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας

και επιθυμούν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός του
Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησης, από Τρίτη 14-06-2022 μέχρι και
Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 15:00.

Παρακαλούνται  όλες/-οι  οι  ενδιαφερόμενες/-οι  εκπαιδευτικοί  να  συνυποβάλουν  μαζί  με  την
υπογεγραμμένη  αίτησή  τους  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  επικαλούνται,  όπως  αυτά
προβλέπονται  από  την  υπ'  αριθμ.  38342/Ε2/04-04-2022  εγκύκλιο  αποσπάσεων  από  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  σε
Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  (καθώς  παρήλθε  τρίμηνο  από  τη  διαδικασία  των  μεταθέσεων-βελτιώσεων  και  απαιτείται
επικαιροποίηση των στοιχείων τους)  και  να τα αποστείλουν μέσω e-mail  στο  mail@dipe.arg.sch.gr.  Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της πρόσκλησης, οι οποίες επισυνάπτονται. 

Επισημαίνουμε  ότι  για  τις  αποσπάσεις  εντός  ΠΥΣΠΕ  δεν  ανακοινώνεται  πίνακας  κενών
λειτουργικών  θέσεων  (λειτουργικά  κενά  είναι  εν  δυνάμει  όλα  τα  σχολεία  της  Αργολίδας  και  οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν).  Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων και
τοποθέτησης που ακολουθείται βάσει του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 είναι η
εξής:  1)  εναπομείναντες  στη  διάθεση  εκπαιδευτικοί,  συγκρινόμενοι  μεταξύ  τους,  2)  λειτουργικά
υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, συγκρινόμενοι μεταξύ τους και 3) αιτούντες απόσπαση εκπαιδευτικοί.

Σημειώνουμε ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του
σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε υπηρεσία ή σε Φορέα , η αίτησή του για απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας
ανακαλείται αυτοδίκαια, β) ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για
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Ναύπλιο,  14-06-2022
Αρ. Πρωτ.: 3229

Προς:
Μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής
Αγωγής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αργολίδας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμυμώνης 7Β
Τ.Κ. – Πόλη: 21100 - Ναύπλιο
Πληροφορίες: Καραμάνος Θ 
Τηλέφωνο: 2752027491
E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

mailto:mail@dipe.arg.sch.gr


κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του
άρθρου 30 του Ν. 3848/2010.

Παρακαλούνται οι κ.κ.  Διευθυντές/τριες και οι κ.κ. Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να
μεριμνήσουν  για  την  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών  που  ανήκουν  σε  αυτή  οργανικά
(συμπεριλαμβάνοντας όσους υπηρετούν σε άλλες μονάδες ή υπηρεσίες ή τελούν σε άδεια). 

Συνημμένα:

1. Οδηγίες
2. Αίτηση απόσπασης

3. Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης
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Η Διευθύντρια Π. Ε. Αργολίδας

 Αικατερίνη Χρ. Δουράνου, M.Ed.
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