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Προς:
1) Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων     

               οι οποίοι επιθυμούν  απόσπαση εντός
               Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Μεσσηνίας 

2) Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων
 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας  

3) Τους αποσπασμένους  Εκπαιδευτικούς
     όλων των ειδικοτήτων στο ΠΥΣΠΕ
     Μεσσηνίας

Κοιν.: 
Περιφ/κη Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για αποσπάσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας

για  το  διδακτικό  έτος  2021-2022  -  Πρόσκληση  αποσπασμένων  εκπαιδευτικών  στο  ΠΥΣΠΕ

Μεσσηνίας για δήλωση τοποθέτησης» 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας καλεί:

α) τους  εκπαιδευτικούς  όλων  των  κλάδων  του  ΠΥΣΠΕ  Μεσσηνίας  οι  οποίοι  επιθυμούν  να

αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες  εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

β)  τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων  στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας  

γ) τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων  οι οποίοι  έχουν αποσπαστεί   από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ  

Μεσσηνίας 

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης / δήλωση τοποθέτησης  με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-

mail της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας (mail  @  dipe  .  mes  .  sch  .  gr  ),  από την Τρίτη 06-07-2021  μέχρι και

την Παρασκευή 23-07-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους εξαιρετικά

σοβαρούς λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄

αριθμ. 44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση για τα αναγραφόμενα στοιχεία και

ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα καταθέτει, κατά περίπτωση, μαζί με την αίτησή του και

τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

3. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.

4. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
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5. Ιατρική βεβαίωση (σοβαρών παθήσεων του ιδίου ή μελών  της οικογένειάς του)

Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας
και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν  έως 20 προτιμήσεις.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ,    μετά από ρύθμιση των λειτουργικών  

υπεραριθμιών   και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετηθούν ως  

υπεράριθμοι του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας δύνανται να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασής τους.

 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.

                                                                                       Η  Διευθύντρια Π.Ε. Μεσσηνίας 

  Θεοφανεία Α. Σιούτη

Συνημμένα:

 Αίτηση Απόσπασης / Δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες  Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 
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