
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Χαλκίδα, 19-6-2014 
Αρ. Πρωτ: 9298 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
             Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 8 
              Τ. Κ.: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 
 

Πληροφορίες:  Μ. Κρόκου  
Τηλέφωνο: 22210 – 22986 

              Fax: 22210 – 22971 
           mail@dipe.eyv.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ : 
τους ενδιαφερόμενους  εκπ/κούς 
σχολικών μονάδων Π.Ε. Εύβοιας  

 
 

ΚΟΙΝ : 1. ΠΥΣΠΕ Εύβοιας 
     2. Αρχείο μας 

 

 
Θέμα: «Αποσπάσεις-προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Εύβοιας» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι αίτηση για απόσπαση/ δήλωση προσωρινής τοποθέτησης 

εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας από ΔΕΥΤΕΡΑ  18 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014, ώρα 14:00,  

Α. όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και ενδιαφέρονται να 

αποσπαστούν (είτε σε κανονικά σχολεία είτε σε ΣΜΕΑ) σε λειτουργικές κενές θέσεις 

εντός του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το διδακτικό έτος 2014-2015, 

Β. όσοι εκπαιδευτικοί παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  μετά τη διαδικασία των  

μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ- οριστικών τοποθετήσεων   

Γ. όσοι τεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας μετά τη διαδικασία των αποσπάσεων 

από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

Δ. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μεταταγμένοι με τις διατάξεις της παρ. 11 του 

άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α΄). 

 

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται  δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα) που 

αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά νόμο προσόντα, από όσους ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ 

ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ /ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. 

 

 

 

 



 

Σχετικά έντυπα :  

 Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας. 

 Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών ΣΜΕΑ. Τη συμπληρώνουν μόνο 

οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

 Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Τη συμπληρώνουν οι 

εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τη διαδικασία 

των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ- οριστικών τοποθετήσεων,  όσοι θα τεθούν στη 

διάθεση του  ΠΥΣΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ με τη διαδικασία των αποσπάσεων από άλλο 

ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μεταταγμένοι με τις 

διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, 

τ.Α΄)  

 

 

                                                                   Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  

                                                                     

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ 


