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ΠΡΟ: 1. Διευθφνςεισ Α/θμιασ Εκπ/ςησ 
            2. Διευθφνςεισ Β/θμιασ Εκπ/ςησ 
 
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ   
             Εκπ/ςησ 

 

ΘΕΜΑ: Τποβολή ενςτάςεων, ανακλήςεων αποςπάςεων και για ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ και  
κατά προτεραιότητα αιτήςεων απόςπαςησ εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ 
Εκπαίδευςησ για το διδακτικό ζτοσ 2016-17  

ΧΕΣ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67505/Ε1/20-04-2016 εγκφκλιοσ αποςπάςεων.  
β) Η υπ΄ αριθμ. 110837/E1/06 -07-2016 «Πρόςκληςη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για υποβολή αιτήςεων αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε 
ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΤ για το διδακτικό ζτοσ 2016-2017». 

γ) 131867/E2/09-08-2016 Τποβολή ενςτάςεων, επανεξετάςεων, ανακλήςεων αποςπάςεων 
και νζων αιτήςεων απόςπαςησ εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ για το διδακτικό 
ζτοσ 2016-17. 

 

ε ςυνζχεια του από 1-9-2016 ηλεκτρονικοφ μηνφματοσ και των παραπάνω ςχετικών 
εγκυκλίων αποςπάςεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην ανωτζρω α) ςχετική εγκφκλιο, δίνεται η 
δυνατότητα υποβολήσ ςτο ΟΠΤΔ ζωσ και την Σρίτη, 20 επτεμβρίου:  

1. Ενςτάςεων αιτήςεων απόςπαςησ από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ, 
μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηςη απόςπαςήσ τουσ.  

2. Ανακλήςεων απόςπαςησ ςε ΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΤ, Μουςικά και Καλλιτεχνικά χολεία και ςε 
ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ, όπου θα πρζπει να αναφζρονται ςυνοπτικά και με ςαφήνεια οι λόγοι του 
αιτήματοσ ανάκληςησ προκειμζνου να εξεταςτεί αρμοδίωσ.   

3. Νζων αιτήςεων απόςπαςησ και επανεξετάςεων αιτήςεων απόςπαςησ από ΠΤΠΕ ςε 
ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ μόνο ςτην περίπτωςη που υφίςτανται ςοβαροί λόγοι υγείασ 
ή αφοροφν ςε κατά προτεραιότητα αποςπάςεισ. Σα απαιτοφμενα δικαιολογητικά (βεβαίωςησ 
των λόγων υγείασ, λόγου ζνταξησ ςτισ κατά προτεραιότα αποςπάςεισ και μοριοδότηςησ) θα 
πρζπει ζωσ την Σρίτη, 20 επτεμβρίου: 
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α) είτε να αποςταλοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ αμελλητί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτα αρμόδια Σμήματα Γ’ των Δ/νςεων Διοίκηςησ Προςωπικοφ Α/θμιασ 
και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ και ςτη Δ/νςη Εκπαίδευςησ τησ οργανικήσ τουσ θζςησ, 

β) είτε να κατατεθοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ τησ 
οργανικήσ τουσ θζςησ, προκειμζνου να αποςταλοφν αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτα 
αρμόδια Σμήματα Γ’ των Δ/νςεων Διοίκηςησ Προςωπικοφ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ 
αντίςτοιχα. 

ημειώνεται πωσ είναι δυνατή η τροποποίηςη των προτιμήςεων ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ 
απόςπαςησ.  

Οι Διευθυντζσ Εκπαίδευςησ οφείλουν να προβαίνουν άμεςα ςτον ζλεγχο και την 
οριςτικοποίηςη των αιτήςεων αρμοδιότητάσ τουσ, ςφμφωνα με την προαναφερόμενη εγκφκλιο 
αποςπάςεων.     

Επιςημαίνεται πωσ δεν είναι δυνατή η τροποποίηςη των ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ απόςπαςησ 
για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ήδη αποςπάςτηκαν. 

 
 

                                     Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

 

          ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ 

 

Εςωτ. διανομή:  

1. Γεν. Δ/νςη Προςωπικοφ Π.Ε. & Δ.Ε. 
2. Δ/νςη Διοίκηςησ Πρ/κοφ Π.Ε.  - Σμήμα Γ΄  
3. Δ/νςη Διοίκηςησ Πρ/κοφ Δ.Ε.  - Σμήμα Γ΄ 

 


