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Έκτακτη ενηµέρωση 
 

Εκδόθηκε την Παρασκευή 18 Ιουνίου η εγκύκλιος του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης 
Πειραιά που ορίζει ως καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή δήλωσης προτίµησης 
σχολικών µονάδων - όσων εκπαιδευτικών έµειναν στη ∆ιάθεση ή επιθυµούν απόσπαση 
εντός ΠΥΣΠΕ - την 30ή Ιουνίου.  

Υπενθυµίζουµε, πως µέχρι σήµερα δεν έχουν ανακοινωθεί οι ανανεώσεις των 
εκπαιδευτικών αδειών, οι αποσπάσεις σε φορείς, υπηρεσίες, Πανεπιστήµια, καθώς και οι 
αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Έτσι, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί 
να υποβάλουν δήλωση προτίµησης, χωρίς να γνωρίζουν ποιες σχολικές µονάδες 
έχουν - λειτουργικά – κενά.  

Ζήτησα από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης – λίγο πριν εκδοθεί η εγκύκλιος – να θέσει 
ως καταληκτική ηµεροµηνία την 20ή Αυγούστου, ώστε να γνωρίζουν και να διευκολυνθούν 
όλοι οι συνάδελφοι, χωρίς, όµως, αποτέλεσµα. Επισηµαίνω, πως για τους συναδέλφους που 
θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά θα υπάρξει άλλη προθεσµία 
για υποβολή δήλωσης προτιµήσεων µε παράλληλη ανακοίνωση των λειτουργικών κενών 
από τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Πειραιά. Με αυτόν, όµως, τον τρόπο δηµιουργείται το αίσθηµα της 
αδικίας στους υπόλοιπους συναδέλφους. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, καλώ το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης να 
τροποποιήσει τη σχετική εγκύκλιο σε ότι αφορά την καταληκτική ηµεροµηνία. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν δήλωση µέχρι τις 30 Ιουνίου 
µπορούν να προσέλθουν στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά – όταν ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά – 
και να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση (µέχρι και τις 20 Αυγούστου).  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η εγκύκλιος και τα έντυπα αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ 

Πειραιά. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να 
συλλέξουµε ενόψει της απογραφής των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, καθώς και το έντυπο 
προετοιµασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συµπλήρωση των στοιχείων της 
απογραφής.  

Οι οδηγίες, το έντυπο προετοιµασίας και η Κοινή Υπουργική απόφαση έχουν 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://users.sch.gr/dimitrako  
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