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Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αίτησης απόσπασης, προσωρινής τοποθέτησης ή τοποθέτησης 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών για το διδακτικό έτος 2022-
2023» 
 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών έχοντας υπόψη :   
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α’/13-7-2006)«Οργάνωση και 

λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010)«Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης καιαξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3699/2008(Α’ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 
48 του ν. 4415/2016(Α΄159) και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 3 του ν.4473/2017(Α΄78) 
και το άρθρο 67 του Ν.4589/2019 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4772/2020 (Α’ 177)  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 232 παρ.3 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/2021 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.» 
6. Το Π.Δ. 1/2003 που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

8. Την αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/2021 τ. Β’) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

9. Την αριθμ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκύκλιο 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.» 



 
 

 

Κ α λ ε ί 

 
Α) Τους  εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών και 

επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ 
 

 

Β)  Τους  εκπαιδευτικούς  κλάδου ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  Σερρών  

 

Γ)  Τους  εκπαιδευτικούς που θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Σερρών 

 

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση με προτιμήσεις σχολικών μονάδων από την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 

έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 15.00 αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr  
 

 

Στην αίτηση θα πρέπει να φαίνεται η υπογραφή του εκπαιδευτικού και το ηλεκτρονικό μήνυμα θα 
πρέπει να έχει την εξής δομή: 
Θέμα: Επίθετο, όνομα, ειδικότητα, τύπος αίτησης  

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού, επισυναπτόμενα έγγραφα 
Π.χ.  Θέμα: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 
         Σώμα μηνύματος/κειμένου: Α.Μ. 11122, Αίτηση, Οικογενειακή Κατάσταση, Εντοπιότητα, … 
         

Επίσης, η ονομασία κάθε επισυναπτόμενου αρχείου θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 
Επίθετο, όνομα, είδος εγγράφου  
π.χ.: Νικολόπουλος Νικόλαος - αίτηση  
         Νικολόπουλος Νικόλαος - εντοπιότητα 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

1. Οι εκπαιδευτικοί  έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες. 
 

2. Λειτουργικά κενά είναι δυνατό να δημιουργηθούν και μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση (π.χ. λόγω νέων μακροχρόνιων αδειών ή επιπλέον αποσπάσεων από το Υ.ΠΑΙ.Θ) 
αλλά και κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων. Επομένως, μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες 
στις οποίες δεν υφίστανται λειτουργικά κενά κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. 

 

3. Κάθε αίτηση απόσπασης πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πρόσφατα (τελευταίου 
τριμήνου) δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλείται ο/η 
εκπαιδευτικός και να προσμετρηθούν τα μόρια που δικαιούται. Η αίτηση του/της εκπαιδευτικού 
αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα  αναγραφόμενα στοιχεία. 

 
4. Για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 

11/Φυσικής Αγωγής απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών μόνο στην περίπτωση που δεν είχαν 
υποβάλει τον Νοέμβριο του 2021 δήλωση για οριστική τοποθέτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα 
μεταθέσεων.  
 

5. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης όσοι εκπαιδευτικοί είναι στελέχη εκπαίδευσης και 
η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-
2022. 
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6. Η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ έπεται της διαδικασίας τοποθέτησης των λειτουργικά 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών (για τη διαδικασία άρσης υπεραριθμίας θα αναρτηθεί ειδική πρόσκληση 
στο επόμενο διάστημα), καθώς και της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που μετά και την ολοκλήρωση 
των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση της Διεύθυνσης. 
 

7. Τα κριτήρια μοριοδότησης απόσπασης αναφέρονται στη με αριθμ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο 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». 

 
  

                                                                                                                             Ο Διευθυντής 

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

 

                                                                                                                      Ιωάννης Ι. Καραβασίλης 

 

 

                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
       Ο Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Γ΄ Προσωπικού              της  
της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης  Σερρών 
                             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΖΝΕΙΚΟΣ 
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