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ΠΡΟΣ: 

 
Εκπαιδευτικούς ΠΥΣΠΕ Λευκάδας 

 

 

ΘΕΜΑ: 
«Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε./ προσωρινής τοποθέτησης για το 

διδακτικό έτος 2022-2023» 
          

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να αποσπαστούν 
εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λευκάδας ή να τοποθετηθούν προσωρινά, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του 
ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται), από την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 
έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00, αυτοπροσώπως ή με αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.lef.sch.gr  

Στην αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, επισυνάπτονται τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν το αίτημα και λαμβάνονται υπ   ό ιν για τη μοριοδότηση 
σύμ ωνα με τα ανα ερόμενα στο κε . Δ   της υπ  αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ 
με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή 
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και 
Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023». 

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

Επισημαίνουμε ότι, από αση απόσπασης δεν εκτελείται, πριν καλυ θούν οι λειτουργικές 
ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός (άρθρο 31 του Ν. 
3848/2010) και ότι ο χρόνος απόσπασης δεν λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για 
κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμ ωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 
και του άρθρου 30 του Ν.3848/2010. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται 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. ανακαλείται 
αυτοδίκαια,  

β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης, να το 
γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση αποστέλλοντας αίτηση ανάκλησης. 

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα για τη μοριοδότηση δικαιολογητικά (π.χ. οικογενειακής 
κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κ.τ.λ.) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 
τριμήνου και να συνυποβληθούν μαζί με τη σχετική αίτηση.  
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Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης 
και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr  

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών /ντριών και των Προϊσταμένων να ενημερωθούν όλοι 
οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν 
για οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

 
  Ο Διευθυντής Π.Ε. Λευκάδας 

 

 

Κωνσταντίνος Μπατσίλας 
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