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ΠΡΟΣ: 

 
Εκπαιδευτικούς ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 
 

 

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις - προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών» 

         Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς: 

 που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ,  

 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και 

 όσους έχουν αποσπαστεί σε αυτό από άλλα ΠΥΣΠΕ  

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης, από Δευτέρα 19 Ιουλίου έως 
και Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.  

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης θα ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για 
τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. 

Λειτουργικά κενά θεωρούνται εν δυνάμει όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. 
Λευκάδας καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές. Επισημαίνεται ότι 
το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας θα συνεδριάσει για τις προσωρινές τοποθετήσεις, αφού πρώτα διαπιστωθούν και 
τοποθετηθούν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν 
είκοσι (20) σχολεία με σειρά προτίμησης. 

Οι αιτήσεις (το ειδικό έντυπο που πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που αφορούν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια - οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα-) 
είναι δυνατόν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.lef.sch.gr 
(κατά προτίμηση σκαναρισμένες). 

Υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να 
αποσταλεί χωρίς σκανάρισμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην 
ιστοσελίδα για έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης - https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2). 

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη  Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας με βάση 
το ειδικό έντυπο και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στα 
μοριοδοτούμενα κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα). Σε αυτή την  
περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κλπ). 
   

Ο Διευθυντής Π.Ε. Λευκάδας 

 

 

Κωνσταντίνος Μπατσίλας 
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