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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρόδος, 06.08.2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   
Γ. Μαύρου 2 (4ος όροφος)     

Ζέφυρος - 85100 Ρόδος   

Πληροφορίες: Πισσαδάκη Κ.   

Τηλ.: 22413 64807   
Fax: 22413 64821   

Email: pyspe@dipe.dod.sch.gr   
   

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο      Τ Υ Π Ο Υ 
 

 
Ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Δωδεκανήσου σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 06.08.2014, οριστικοποίησε τις 

μεταθέσεις – τοποθετήσεις όλων των κλάδων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, όπως αυτές είχαν 

πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση της 31
ης

 Ιουλίου 2014 και ανακοινωθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα 

της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου.   

 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαίας μετάθεσης εντός 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. και πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 50/96, να 

υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Δ/νση Π.Ε. από 07.08.2014 έως και 21.08.2014. 

 

Επίσης, καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων:  

α) που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 11 του Ν.4172/2013, 

β) βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (νεοδιόριστες νηπιαγωγοί) και 

γ) επιθυμούν απόσπασης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής (εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 

να υποβάλλουν αίτηση από 07.08.2014 έως και 21.08.2014, προκειμένου να αποσπασθούν – 

τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά. 

 

Επισημάνσεις: 

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και με τηλεομοιοτυπία.  

2. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολείο γενικής παιδείας και θα 

υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα ένταξης ή οι αιτήσεις των  

εκπαιδευτικών που υπηρετούν οργανικά σε Τ.Ε. και επιθυμούν να αποσπασθούν σε 

λειτουργικό κενό Τ.Ε. άλλου σχολείου, θα εξετασθούν ή όχι ανάλογα με τις οδηγίες που θα 
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δοθούν στην Υπηρεσία μας από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις οποίες 

αναμένουμε προσεχώς.   

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  
Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου 

 
ΑΘΕΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ηλίας 


