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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ για διλωςθ τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών Γενικισ Αγωγισ μετά από 

απόςπαςθ από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςε λειτουργικά κενά τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ανατολικισ 

Θεςςαλονίκθσ 

 

 Σο Π.Τ..Π.Ε Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ καλεί από τθ Δευτζρα 06-09-2021 ζωσ και τθν 

Τρίτθ 07-09-2021 όλουσ τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ, που αποςπάςτθκαν από άλλα Π.Τ..Π.Ε. 

ςτο Π.Τ..Π.Ε. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 106173/E2/01-09-

2021 Τ.Α., να υποβάλουν Αίτθςθ - Διλωςθ Σοποκζτθςθσ για το διδακτικό ζτοσ 2021 – 2022. 

          Οι εκπαιδευτικοί, αφοφ ςυμπλθρϊςουν το επιςυναπτόμενο ζντυπο τθσ αίτθςθσ 

τοποκζτθςθσ και τθν υπογράψουν, πρζπει να τθν αποςτείλουν ςτο θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο τθσ Διεφκυνςθσ  mail@dipe-a.thess.sch.gr με ςκαναριςμζνθ υπογραφι, κακϊσ 

και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που επικαλοφνται, όπωσ αυτά προβλζπονται από 

τθν υπϋ αρικμ. 44229/Ε2/16-04-2021 εγκφκλιο αποςπάςεων από Π.Τ..Π.Ε. ςε Π.Τ..Π.Ε., 

κακϊσ παριλκε τρίμθνο από τθ διαδικαςία των αποςπάςεων και απαιτείται 

επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων τουσ. 

 
 Η παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και παρακαλοφμε για τθν ζγκαιρθ 

οριςτικοποίθςθ και κατάκεςθ των αιτιςεων. 

 

 Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα ςχολεία τθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ και οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊνουν τα ςχολεία, που επικυμοφν.  

  

 
 
 
        

 
 

         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

                        ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
                 
 
 
 
                                    Θεςςαλονίκθ, 02.09.2021 
                                    Αρικμ. Πρωτ.: 20489 
 
                                    
  

 
 
 
 
              

  
Σαχυδρομικι 
Διεφκυνςθ: 

Κατςιμίδθ & Μιλου 33 
Σ.Κ.546 38, Θεςςαλονίκθ 

 Προσ:  Ενδιαφερόμενεσ/-ουσ εκπαιδευτικοφσ, 
             Αποςπαςμζνεσ/-ουσ από άλλα Π.Τ..Π.Ε.                 
             ςτο  Π.Τ..Π.Ε. Ανατ. Θεςςαλονίκθσ             
              
  

Πλθροφορίεσ: Β.Κελγιάνογλου 
Κ.Καϊμακάμθ 

Σθλζφωνο: 2310 954150 

Ηλεκτρ. ταχυδρ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr 
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 Σα δικαιολογθτικά, που αποςτζλλονται μαηί με τθν Αίτθςθ, πρζπει να είναι τελευταίου   

τριμινου και είναι τα εξισ: 

1. Φωτοτυπία τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ από Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςε Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

3. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ  

4. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τα ςπουδάηοντα τζκνα 

5. Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ για όςεσ/-ουσ τθν επικαλοφνται 

6. Βεβαίωςθ πολυτεκνίασ από τθν Ανϊτατθ υνομοςπονδία Πολυτζκνων Ελλάδοσ 

7. Βεβαίωςθ εξειδικευμζνου κζντρου τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ, αν επικαλείται    

εξωςωματικι γονιμοποίθςθ 

8. Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Τγειονομικισ επιτροπισ ι ΚΕΠΑ  για όςεσ/-ουσ 

επικαλοφνται λόγουσ υγείασ (αν ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ γονζα 

απαιτείται και πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ γονζα από διετία) 

9. Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Τγειονομικισ επιτροπισ ι Κ.Ε.Π.Α. και δικαςτικι       

απόφαςθ επιμζλειασ (αν θ/ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ αδερφϊν) 

 

 Οι ενδιαφερόμενεσ/-οι εκπαιδευτικοί κα αποςτείλουν τθν υπογεγραμμζνθ αίτθςι 

τουσ μαηί με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, που επικαλοφνται, μζςω e-mail ςτο  

mail@dipe-a.thess.sch.gr (τθλ. επιβεβαίωςθσ παραλαβισ e-mail: 2310954115), ςτο 

Π.Τ..Π.Ε. Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ ζωσ και τθ Τρίτθ 07-09-2021. 

 

Σθμείωςθ: Παρακαλοφμε να αναφζρετε ςτθν αίτθςθ-διλωςθ αν εκκρεμεί απόςπαςι ςασ 

ςε κάποιο φορζα ι αν πρόκειται να κάνετε χριςθ κάποιασ μακροχρόνιασ άδειασ π.χ. 

ανατροφισ, κφθςθσ κ.α. 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                          

        Κοινοποίθςθ: 

1. Αρχείο 

 
Ο Πρόεδροσ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ  

 
 
 

 Ανδρζασ Μαυρίδθσ 
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