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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
 

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

Τρίκαλα,  04 -07-2016 
Αριθμ. πρωτ.    3304 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
------- 

  

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Οικονόμου  
                                Ρ. Ντίνα 
Τηλ.:                        24310 46488 
FAX                         : 24310 46476 
E-mail                     : mail@dide.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές και Προϊσταμένους 
σχολικών μονάδων και τους 
εκπαιδευτικούς Π.Ε. Τρικάλων  

   

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 για υποβολή αιτήσεων 
απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2016-2017"  

 
 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16, που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Π.Ε. Τρικάλων και 
επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που κοινοποιούμε, στα γραφεία της  Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων, από 5 Ιουλίου 2016 έως και 5 
Αυγούστου 2016. 

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν υπογεγραμμένες, με φαξ ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της  
Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση όπως 
ορίζεται στο Κεφ Γ΄ της με αριθ. πρωτ. 67505/E1/20-4-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τα κριτήρια 
μοριοδότησης επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο (δες συνημ.1ο ) 

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών και 
σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.  

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. της με αρ. πρωτ. 196597/Ε2/3-12-2015 Απόφασης ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 
2635/7-12-2015 τ. Β΄) 

 Επισημαίνεται 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 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. Τρικάλων ανακαλείται αυτοδίκαια, 
β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης να το γνωστοποιήσει στη 
Δ/νση Π.Ε. Τρικάλων αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση. 
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Τονίζεται επίσης ότι εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ α) όσοι 
εκπαιδευτικοί είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2016, και β) υπηρετούν σε 
θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016.  

 
Αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) ημερών μετά την 

ανακοίνωση των αποσπάσεων αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής τους.   
 

 

Συνημμένα: 

1. Κριτήρια  Μοριοδότησης αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ 
2. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ διδ. έτους 2016-17.  
3. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε.  

διδ. έτους 2016-17 
 

Εσωτ. διανομή:  

1. Γραφείο Εκπ/κών θεμάτων 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 

         Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ  


