
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων απόςπαςησ εντόσ ΠΤΠΕ Ιωαννίνων και 
αιτήςεων προςωρινήσ τοποθζτηςησ εκπαιδευτικών που αποςπάςτηκαν 
ςτο ΠΤΠΕ Ιωαννίνων  για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022» 

 

Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Ιωαννίνων λαμβάνοντασ υπόψθ τθ με αρ. πρωτ. Φ.7/51308/Δ1/10-05-

2021 εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου των 

Νθπιαγωγείων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου 

Προγράμματοσ», τθ με αρ. πρωτ. Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  «Ενζργειεσ 

Προγραμματιςμοφ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου των Δθμοτικϊν Σχολείων για το ςχολικό ζτοσ2021-

2022 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου Προγράμματοσ – Λιξθ διδαςκαλίασ 

μακθμάτων ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021» και τθ με αρ. πρωτ. 65531/Δ3/07-06-2021 εγκφκλιο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Ειδικϊν 

Νθπιαγωγείων και των Ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 - 

Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ ολοιμερου προγράμματοσ»  
 

κ α λ ε ί  
 

1. Σουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων που ανήκουν οργανικά ςτο ΠΤΠΕ 
Ιωαννίνων (Γενικισ & Ειδικισ Αγωγισ)  και επιθυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ ΠΤΠΕ, να 
υποβάλουν  Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτο κείμενο τθσ οποίασ κα αναγράφονται ζωσ 30 προτιμήςεισ 
ςχολικών μονάδων και κα απαρικμοφνται τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά. Θα 
υποβλθκοφν (αίτθςθ & δικαιολογθτικά) μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, από το mail που 
ζχει δθλϊςει κάκε εκπαιδευτικόσ ςτο  myschool, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

mail@dipe.ioa.sch.gr, από τθν Δευτζρα 26 Ιουλίου 2021 μζχρι και τθν Πζμπτη 19 
Αυγοφςτου 2021 και ϊρα 13:00 

 

2. Σουσ εκπαιδευτικοφσ  που αποςπάςτηκαν από άλλα ΠΤΠΕ ςτο ΠΤΠΕ 
Ιωαννίνων, με τισ με αρ. πρωτ. 78028/30-06-2021 και 78050/Ε2/30-06-2021  Αποφάςεισ του 
Υ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτο κείμενο τθσ οποίασ κα αναγράφονται ζωσ 30 
προτιμήςεισ ςχολικών μονάδων και κα απαρικμοφνται τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά. 
Θα υποβλθκοφν (αίτθςθ & δικαιολογθτικά) μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, από το mail 
που ζχει δθλϊςει κάκε εκπαιδευτικόσ ςτο  myschool, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
mail@dipe.ioa.sch.gr, από τθν Δευτζρα 26 Ιουλίου 2021 μζχρι και τθν Πζμπτη 19 Αυγοφςτου 
2021 και ϊρα 13:00. Τα δικαιολογθτικά μποροφν να τα αντλιςουν από τον ΟΠΣΥΔ (αυτά που 
κατζκεςαν ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ), εφόςον δεν υπάρχει κάποια μεταβολι. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------------------------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 
 
 

        Ιωάννινα,   16-07-2021  
              Αρ. Πρωτ.:  Φ.11.3/4932 

 
 

 

Δ/νςθ: 
Ταχ. Κϊδ.: 

Ταχ. Θυρίδα: 
Ιςτοςελίδα: 

e-mail: 
Πλθροφορίεσ: 

Τθλζφωνο: 

Φιλικισ Εταιρείασ 15Α & Λ. Ακρίτα 
454 44, Ιωάννινα 
1167 
http://dipe.ioa.sch.gr 
mail@dipe.ioa.sch.gr 
Όλγα Γκουγιάννου 
2651028609, 2651064857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://dipe.ioa.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ioa.sch.gr


1η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: «Δικαιολογητικά» 

1. Τα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν εγκφκλιο των αποςπάςεων 44229/Ε2/16-04-

2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από τισ 16 Απριλίου 2021 και μετά και κα 

αποςταλοφν (ςαρωμζνα ςε μορφι pdf) μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

2. Τα κριτιρια μοριοδότθςθσ αναφζρονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ τθσ με αρίκμ.  44229/Ε2/16-04-

2021 εγκυκλίου αποςπάςεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επιςυνάπτεται)  

3. Η ςυνολικι υπθρεςία κα εξακριβϊνεται από τθ Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων. 
 

2η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: «Κώλυμα υποβολήσ αίτηςησ» 

Εξαιροφνται από τθ διαδικαςία των αποςπάςεων εντόσ ΠΥΣΠΕ οι εκπαιδευτικοί που 

α. είναι ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2021 

β. υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ 31-08-2021 
 

Αιτιςεισ απόςπαςθσ που τυχόν υποβλθκοφν από εκπαιδευτικοφσ των παραπάνω 

περιπτϊςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ. 
 

Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ ΠΥΣΠΕ 

οφείλουν να υποβάλουν αίτθςθ παραίτθςθσ με θμερομθνία προγενζςτερη τθσ 

απόςπαςθσ. 
 

Οι εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν κα ςυνεξεταςτοφν ταυτόχρονα με τισ εμπρόκεςμεσ. 
 

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποςπάςεων οι εκπαιδευτικοί δφναται να υποβάλουν εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) ημερών, ζνςταςθ επί των τοποκετιςεων, αναφζροντασ με 

ςαφινεια τουσ λόγουσ υποβολισ τθσ.  

Το ίδιο χρονικό διάςτθμα δφναται να υποβάλουν αίτθςθ και οι εκπαιδευτικοί που 

επικυμοφν επανεξζταςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει θ δυνατότθτα 

αλλαγισ/τροποποίθςθσ των προτιμιςεων ςχολικϊν μονάδων. Επιςθμαίνεται ότι θ 

υποβλθκείςα αίτθςθ κα ζχει ιςχφ για όςεσ ςυνεδριάςεισ του ΠΥΣΠΕ  πραγματοποιθκοφν μζχρι 

και 30-09-2021.   
 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ: 

 Όςοι εκπαιδευτικοί τοποκετθκοφν ςε κζςεισ (υπεράρικμοι, ςυμπλιρωςθ ωραρίου, διάκεςθ 

ΠΥΣΠΕ)  με αποφάςεισ του ΠΤΠΕ που θα προηγηθοφν των αποςπάςεων, μποροφν αμζςωσ 

μετά την ζκδοςή τουσ, να ανακαλζςουν την αίτηςη απόςπαςήσ τουσ που κα ζχουν τυχόν 

υποβάλλει (απλι αίτθςθ ανάκλθςθσ).  

 Τα διδακτικά αντικείμενα των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και 

ΠΕ91.01 κα καλυφκοφν από εκπαιδευτικοφσ των αντίςτοιχων ειδικοτιτων. 

 Εφόςον προκφψουν λειτουργικά κενά ςε ΣΜΕΑΕ και πλεονάηουν εκπαιδευτικοί ςτθ Γενικι 

Αγωγι με τα αντίςτοιχα προςόντα, κα κλθκοφν με νεότερθ ανακοίνωςθ να καλφψουν τισ κζςεισ 

αυτζσ εφόςον το επικυμοφν. 
 

 

υνημμένα: 
1. Αίτθςθ  απόςπαςθσ 
2. Εγκφκλιοσ αποςπάςεων  44229/Ε2/16-04-2021 

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Β. ΝΣΟΤΣΗ 


