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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
--------Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. - Πόλη:
Ιστότοπος:
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

28ης Οκτωβρίου 29 (3ος όροφος)
22131-Τρίπολη
http://dipe.ark.sch.gr
mail@dipe.ark.sch.gr
Λαρδίκου Σωτηρία
2710-222596 & 2710-223134

Αποστολή μόνο με μήνυμα ηλεκτρ.
ταχυδρομείου (e mail)
Βαθμός Ασφαλείας
Να διατηρηθεί μέχρι

Τρίπολη
14-07-2021
Αρ. πρωτ. Φ 11.2 / 3559
Βαθμός Προτερ.

Προς :

Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες
& Προϊστάμενους/νες
Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων
περιοχής αρμοδιότητάς μας
έδρες τους

Με την υποχρέωση της ενημέρωσης
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο όλων
των
εκπαιδευτικών
που
ανήκουν
οργανικά στη Σχολική τους Μονάδα
ή υπηρετούν σε άλλη Υπηρεσία ή τελούν
σε άδεια
Θέμα: «Κοινοποίηση λειτουργικών κενών»
ΣΧΕΤ. Η αριθμ. 09/14-07-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας
Σας κοινοποιούμε τον πίνακα λειτουργικών κενών διδακτικού έτους 2021-2022,
όπως αυτός διαπιστώθηκε με την ανωτέρω σχετική Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.
και καλούμε από την Πέμπτη 15-07-2021 έως και την Δευτέρα 26-07-2021
και ώρα 12η μεσημβρινή τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α. Βρίσκονται σε λειτουργική υπεραριθμία
β. Βρίσκονται στη διάθεση της οικείας Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης
γ. Έχουν αποσπαστεί στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
δ. Επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη Σχολική Μονάδα του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.
να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης/δήλωση προτιμήσεων για προσωρινή
τοποθέτηση με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο προς το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει αίτηση
μετάθεσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση/δήλωσή τους πρόσφατα
δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης.
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση απόσπασης αυτή
λαμβάνεται υπόψη. Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία των αποσπάσεων υφίσταται
η δυνατότητα δήλωσης και έτερων θέσεων που δυνητικά μπορεί να προκύψουν από
την όλη διαδικασία.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:
α) Με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου (e mail) στο: pyspe@dipe.ark.sch.gr,
συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Τοποθέτησης/Αίτησης
Απόσπασης κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
β) Με εναπόθεση της πρωτότυπης Δήλωσης Τοποθέτησης / Αίτησης Απόσπασης
στη θυρίδα που βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας (28ης Οκτωβρίου 29, στην
Τρίπολη), χρησιμοποιώντας το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα κατά περίπτωση.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
της Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας

Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας

(Μ.Ρ.Α.)

Συνημμένα:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Πίνακας λειτουργικών κενών
Πίνακας χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
Πίνακας ομάδων σχολείων
Αίτηση-δήλωση προσωρινής τοποθέτησης
Αίτηση απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Αίτηση-δήλωση τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα
Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

