
 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. – προσωρινές τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών από διάθεση και από σχολεία αναστολής σε λειτουργικά κενά της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

  Το Π.Υ.Σ.Π.Ε  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι φέτος η διαδικασία 

αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. - προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από 

διάθεση και από σχολεία αναστολής σε λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και οι ημερομηνίες 

υποβολής των αιτήσεων θα είναι αποκλειστικές. 

 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που δε συμμετείχαν στη διαδικασία των 

μεταθέσεων-βελτιώσεων, να έχουν φροντίσει για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των 

δικαιολογητικών που θα επικαλεστούν, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ΄ αριθμ. 

75306/Ε2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας  

3. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα 

4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης για όσους την επικαλούνται 

5. Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ  για όσους επικαλούνται 

λόγους υγείας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας γονέα απαιτείται και 

πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία) 

6. Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης, αν επικαλείται    

εξωσωματική γονιμοποίηση 

 
 
 
        

         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
                 
 
 
 
                                    Θεσσαλονίκη, 08.06.2018 
                                    Αριθμ. Πρωτ.: 14038 
                                    
  

 
 
 
 

              

  
Ταχυδρομική 
Διεύθυνση: 

Κατσιμίδη & Μήλου 33 
Τ.Κ.546 38, Θεσσαλονίκη 

 Προς:  Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 
             κλάδων  ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11,     
             ΠΕ79.01 και ΠΕ06 γενικής και  
             ειδικής αγωγής της Διεύθυνσης 
             Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
  

Πληροφορίες: Αργυρή Γιάντσιου 
Βίκυ Κελγιάνογλου 

Τηλέφωνο: 2310 954150 

Φαξ: 2310 954152 
Ηλεκτρ. ταχυδρ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr 
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7. Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. και δικαστική       

απόφαση επιμέλειας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας αδερφών) 

 

 Θα ακολουθήσει σύντομα πρόσκληση με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της 

πλατφόρμας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς 

Γενικής Αγωγής. 

 Για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν 

χειρόγραφα και θα υπάρξει ξεχωριστή πρόσκληση (για τα δικαιολογητικά ισχύουν 

τα παραπάνω). 

 Ενδεικτικές ημερομηνίες για όλα τα παραπάνω: από Παρασκευή 15-6-2018 έως 

Τρίτη 26-6-2018. 

 

 Με ευθύνη των Διευθυντριών/-ντών των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται 

να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα 

τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης 
2. Προϊστάμενος Προσωπικού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης 
3. Τμήμα Μητρώου 
4. Αρχείο 

Η Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

 
 
 

 Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


