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ΠΡΟ  Στολικές Μονάδες Δ.Π.Ε. Κέρκσρας
:
 Εκπαιδεσηικούς ηης Δ.Π.Ε. Κέρκσρας (διαμέζοσ ηων
Διεσθσνηών και Προϊζηαμένων ηων Στ. Μονάδων)

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκπαιδεςηικών γενικήρ και ειδικήρ αγωγήρ (από ΜΔΑΔ ή Σ.Δ ζε
ΜΔΑΔ ή Σ.Δ.) για ςποβολή αίηηζηρ απόζπαζηρ ενηόρ Π.Τ..Π.Δ. Κέπκςπαρ
διδακηικού έηοςρ 2021-2022»
Καινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγωγήο, πνπ
επηζπκνύλ λα απνζπαζηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Π.Τ..Π.Δ., λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζύκθωλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ ζαο θνηλνπνηνύκε, από Σεηάπηη 30-6-2021 έωρ και
ηην Σπίηη 20 Ιοςλίος 2021 θαη ώξα 15.00 κ.κ.
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) βάζεη ηωλ κνξηνδνηνύκελωλ θξηηεξίωλ πνπ επηθαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί,
ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην θεθάιαην Γ’, Δλόηεηα Α’, ηεο ππ’ αξηζκ. πξωη.
44229/Δ2/16-4-2021 (ΑΓΑ:6ΝΤΛ46ΜΣΛΗ-4ΣΘ) εγθπθιίνπ γηα απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ
από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2021-2022.
Οη αηηήζεηο (κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά) ζα ππνβάιινληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: pyspecorfu@gmail.com θαη επδηάθξηηε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αηηνύληαη ηελ απόζπαζε.
Καηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαινύληαη λα ππνβάινπλ δήιωζε πξνζωξηλήο ηνπνζέηεζεο όζνη εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ ζηε διάθεζη ηος Π.Τ..Π.Δ. Κέξθπξαο.
Σνλίδεηαη όηη εξαιπούνηαι ηος δικαιώμαηορ ςποβολήρ αίηηζηρ απόζπαζηρ εληόο ΠΤΠΔ εθπαηδεπηηθνί: α) πνπ είλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη
κεηά ηηο 31-08-2021, β) ππεξεηνύλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία ε νπνία ιήγεη κεηά ηηο 31-08-2021.

Δπηζεκαίλεηαη όηη, απόθαζε απόζπαζεο δελ εθηειείηαη πξηλ θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθόο (άξζξν 31
ηνπ Ν.3848/2010) θαη όηη ν ρξόλνο απόζπαζεο δε ινγίδεηαη όηη δηαλύζεθε ζηελ νξγαληθή
ζέζε γηα θαηνρύξωζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ Π.Γ. 50/96 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3848/2010.
Σέινο, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη ζε πεξίπηωζε πνπ ηθαλνπνηεζεί αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα απόζπαζή ηνπ ζε άιιν Π.Τ..Π.Δ. ή ζε Τπεξεζία ή Φνξέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάηωλ, ε αίηεζή ηνπ γηα απόζπαζε εληόο Π.Τ..Π.Δ. αλαθαιείηαη
απηνδίθαηα.

εκείωζε: Οι εκπαιδεσηικοί ειδικοηήηων οι οποίοι δε ζσμπληρώνοσν ηο σποτρεωηικό διδακηικό ηοσς ωράριο ζηην οργανική ηοσς θέζη καλούνηαι καηά ηο ίδιο διάζηημα να σποβάλοσν αίηηζη-δήλωζη προηίμηζης ζτολείων για ηη ζσμπλήρωζη
ηοσ ωραρίοσ ηοσς.

Ο Γιεςθςνηήρ Π.Δ. Κέπκςπαρ

Υπήζηορ Κ. Άνθηρ
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