
(Πράξη 14
η
/15-06-2021)  

Οριστικοποίηση πρότασης τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών όλων 
των κλάδων σε κενές οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πρέβεζας σχ.έτους 2021-2022 & αποστολή για κύρωση 
από την ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου- Έναρξη υποβολής αιτήσεων αμοιβαίων 
μεταθέσεων και έναρξη υποβολής αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε σχ. 
Έτους 2021-2022. 
Ανακοινώνεται ότι, το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας στη σημερινή του συνεδρίαση, Τρίτη 15-06-

2021 και με την Πράξη 14η/15-06-2021, προέβη σε οριστικοποίηση της πρότασης 

τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων σε κενές οργανικές θέσεις 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας χωρίς τροποποιήσεις και 

όπως αποφασίστηκαν & ανακοινώθηκαν με την  12η/04-06-2021 και 13η/11-06-2021 

Πράξεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε Πρέβεζας.Θα ακολουθήσει η κύρωση της  

οριστικοποιημένης  πρότασης  της Δ.Π.Ε Πρέβεζας από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Επίσης, το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πρέβεζας ανακοινώνει ότι: 

Α) Από Τρίτη 15-06-2021  έως και Τετάρτη 30-06-2021 και ώρα 10:00  π.μ  

υποβάλλονται αιτήσεις , για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της περιοχής μετάθεσης, 

ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη αίτηση με υπογραφή), στο  mail@dipe.pre.sch.gr 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 και το άρθρο 

15, παρ. 13 του Π.Δ 50/1996  και σύμφωνα με τα οριζόμενα των εγκυκλίων 

μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΚΕΦ.Β’ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ.Είναι 

απαραίτητη, μετά την αποστολή email, η τηλ. επιβεβαίωση στο 2682362148  για τη 

λήψη του. 

 Επισυνάπτεται αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης σχ. Έτους 2021-2022. 
*οι αιτήσεις επέχουν θέση υπευθύνων  δηλώσεων. 

Β) Από Τρίτη 15-06-2021 έως και Δευτέρα 05-07-2021 και ώρα 15:00 π.μ 

υποβάλλονται αιτήσεις για αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε, ηλεκτρονικά 

(σκαναρισμένη αίτηση με υπογραφή) στο  mail@dipe.pre.sch.gr.Είναι απαραίτητη, 

μετά την αποστολή email, η τηλ. επιβεβαίωση στο 2682362148  για τη λήψη του, 

επισυνάπτοντας πρόσφατα δικαιολογητικά τα οποία προσδίδουν μόρια, σύμφωνα 

με τα κριτήρια των αποσπάσεων.  

Επισυνάπτεται : 

α) αίτηση απόσπασης σχ. Έτους 2021-2022. 

β) εγκύκλιος αποσπάσεων 

*οι αιτήσεις επέχουν θέση υπευθύνων  δηλώσεων. 
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Επισημαίνουμε: 

α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε άλλο 

ΠΥΣΠΕ ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 

ανακαλείται αυτοδίκαια, 

β) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης, να το 

γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, αποστέλλοντας 

αίτηση-υπεύθυνη δήλωση . 

γ) Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα σχολεία της Π.Ε Πρέβεζας και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν να αποσπαστούν. 

                                          

                                                        Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας                                                           

 


