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Αθήνα, 07-06-2017 
Αρ. πρωτ.: 11114   
 
 

  ΠΡΟΣ: 
     Τους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 
  της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας  
  (Δια των Δ/ντών και     
   Προϊσταμένων Σχολικών     
   Μονάδων) 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 για υποβολή  
                αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., διδακτικού έτους 2017-2018 » 
 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός 
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας,  για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας 
τα έντυπα που επισυνάπτουμε, έως και 7 Ιουλίου 2017, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
 α) Από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα 
γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια (4ος όροφος, Κίνηση Προσωπικού, τηλ. 210-
5236880) και β) Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 210-5249696 (Παρακαλούμε να γίνει 
τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε). 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και 
υπεύθυνη δήλωση, τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα 
και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς, καθώς και τα 
παραστατικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο κεφ. Γ΄ της υπ’ αριθ. 75306/E2/08-05-2017, ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ, εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή 
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, 
Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018». 

Ειδικά για τους αιτούντες απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα Ένταξης, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. Δ΄ περ. 
1 της ως άνω εγκυκλίου. 

Επισημαίνουμε 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. 

Σημειώνουμε ακόμη, ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για 
απόσπασή του σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
ανακαλείται αυτοδίκαια, β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση 
απόσπασης να το γνωστοποιήσει στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση. 

Παρακαλούμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων με 
ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων. 
 

                                                                                                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
                                                                                                                                ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
                                                                                                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 
Δύο (2) έντυπα απόσπασης 
Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής 
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