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ΠΡΟΣ  Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας
:
 Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς της
Δ.Π.Ε. Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (από ΣΜΕΑΕ ή Τ.Ε
σε ΣΜΕΑΕ ή Τ.Ε.) για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Κέρκυρας διδακτικού έτους 2022-2023»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής,
που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν
αίτηση σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας κοινοποιούμε, από Δευτέρα 27-6-2022 έως
και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
(τελευταίου τριμήνου) βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που επικαλούνται οι
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο Δ’, Ενότητα Α’, της υπ’ αριθμ.
πρωτ.
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εγκυκλίου

για

αποσπάσεις

εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Οι αιτήσεις (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) θα υποβάλλονται από τους
εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: pyspecorfu@gmail.com και
ευδιάκριτη την υπογραφή του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
αναγράφουν στην αίτησή τους, τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καλούνται να υποβάλουν δήλωση προσωρινής
τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας.
Τονίζεται ότι εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης απόσπασης
εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί: α) που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει
μετά τις 31-08-2022, β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2022.
Επισημαίνεται ότι, απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι
λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός

(άρθρο 31 του Ν.3848/2010) και 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 30 του Ν. 3848/2010.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του
εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων, η αίτησή του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακαλείται
αυτοδίκαια.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κέρκυρας

Χρήστος Κ. Άνθης

Συνημμένα:


Τρία έντυπα απόσπασης/δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης



Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2022-2023

