
 

 

 

Θζμα: «Πρόςκληςη για υποβολή αιτήςεων απόςπαςησ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ για το διδακτικό 

ζτοσ 2018-19» 

 

Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ του Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ 

που κατζχουν οργανική θζςη και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ του 

Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ  να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ ςτθ Δ/νςθ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ από την Πζμπτη 21/06/18 μζχρι και την Παραςκευή 15/07/18. 

 

Οι αιτιςεισ αφοροφν τισ εξισ κατθγορίεσ αποςπάςεων: 

1. από ςχολικι μονάδα γενικισ αγωγισ ςε ςχολικι μονάδα γενικισ αγωγισ, 

2. από .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. ςε .Μ.Ε.Α.Ε και Σ.Ε., 

3. από ςχολικι μονάδα γενικισ αγωγισ ςε .Μ.Ε.Α.Ε και Σ.Ε. (ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του άρκρου 20, παρ.1.3 και του άρκρου 21, παρ.1 & 3 

του Ν.3699/2008 προςόντα). 

 Η μοριοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν κα γίνει ςφμφωνα με το υπϋ αρ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-18 

ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 694Ξ4653Π-Ο1Μ) ςτο οποίο αναφζρονται ποιοτικά και ποςοτικά τα 

κριτιρια μοριοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ. 

Κάκε αίτθςθ, θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεφκυνθ διλωςθ,  πρζπει να ςυνοδεφεται από 

τα απαραίτθτα πρόςφατα δικαιολογθτικά που αφοροφν τα μοριοδοτοφμενα κριτιρια. Οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με τθν αίτθςθ απόςπαςθσ δεν κατακζτουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (π.χ. 

βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ, πιςτοποιθτικά υγείασ κλπ.) οφείλουν εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ να 

προςκομίςουν τα εν λόγω ζγγραφα ι να τα αποςτείλουν ταχυδρομικά ςτθν υπθρεςία (κα λθφκεί 

υπόψθ θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου) προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ 

κατά τθν μοριοδότθςθ.   

Οι αιτιςεισ κα κατατίκενται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτο 2510 

291504, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Δ/νςθσ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ  (mail@dipe.kav.sch.gr). Τποδείγματα των αιτιςεων απόςπαςθσ (Γενικισ και 

Ειδικισ Αγωγισ) επιςυνάπτονται και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ ςτθν ενότθτα 

«Ζντυπα».  

Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ είναι δεκτι μζςω υπεφθυνησ δήλωςησ το αργότερο μζχρι και 

την Παραςκευή 15/07/18. Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ ι δικαιολογθτικά δε κα γίνονται δεκτά. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  
 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
-------- 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  

 
Καβάλα, 
Αριθ. Πρωτ.: 

 
21/06/2018   
Φ.11.2/3481 

 
 
ΠΡΟ:   Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ 

αρμοδιότητασ Π.Τ..Π.Ε. Καβάλασ 

   

Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
FAX 
Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κωδικόσ 
Σ. Θ. 
e-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Ελευκερία Κατςαβάρου 
2510 291521 
2510 291504 
Εκνικισ Αντίςταςθσ 20 
651 10 - Καβάλα 
1159 
mail@dipe.kav.sch.gr 

mailto:mail@dipe.kav.sch.gr


 

 
Διευκρινίςεισ: 

Οι τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν πραγματοποιοφνται ςε λειτουργικά κενά με τθν εξισ ςειρά: 

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενϊ κατζχουν οργανικι κζςθ, χαρακτθρίηονται λειτουργικά 

υπεράριθμοι λόγω μεταβολϊν των ςχολικϊν μονάδων ι μείωςθσ του μακθτικοφ 

δυναμικοφ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραμζνουν ςτθ Διάκεςθ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Καβάλασ. 

3. Οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί εντόσ και εκτόσ του ΠΤΠΕ Καβάλασ ςυγκρινόμενοι 

μεταξφ τουσ με τθ μοριοδότθςθ των αποςπάςεων. 

Ωσ εκ τοφτου, λειτουργικά κενά ζχουν εν δυνάμει όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ τησ Δ/νςησ Α/θμιασ 

Εκπ/ςησ Καβάλασ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ζωσ είκοςι (20) προτιμιςεισ. 

Οι εκπαιδευτικοί που παρζμειναν ςτθ Διάκεςθ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ και οι 

εκπαιδευτικοί που ζχουν αποςπαςτεί από άλλο Π.Τ..Π.Ε. κα υποβάλουν δήλωςη προςωρινήσ 

τοποθζτηςησ για τα λειτουργικά κενά ςε ημερομηνίεσ, που θα ανακοινωθοφν μετά την ολοκλήρωςη 

τησ διαδικαςίασ τοποθζτηςησ των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.  

Επιςθμαίνουμε, επίςθσ, ότι απόφαςθ απόςπαςθσ δεν εκτελείται πριν καλυφκοφν οι λειτουργικζσ 

ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ (άρκρο 31 του Ν.3848/2010) 

και ότι ο χρόνοσ απόςπαςθσ δεν λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ για κατοχφρωςθ του 

δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Π.Δ. 50/96. 

 

 

 

                                                                                       Ο Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ 

 
        
 

                                                                                                                 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΝΣΙΚΟ 
 
 
 
 
υν:  

1. Aίτθςθ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ Καβάλασ (Γενικισ Αγωγισ) 
2. Αίτθςθ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ Καβάλασ για .Μ.Ε.Α.Ε. – Σμιματα Ζνταξθσ 


