
 

 

 

                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ, 30.08.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

                 Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5, 26 223 Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2610-465 872 - 870 - 863 
FAX:   2610-465860  
e-mail: mail@dide.ach.sch.gr 
Πληροφορίες : Χρ. Ανδρικόπουλος 
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης σχολείων αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ  για το 

σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ 

Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2019 – 2020, να υποβάλουν τη σχετική ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δήλωση 

σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Παρασκευή 30-08-2019 μέχρι 

και την Τετάρτη 04-09-2019 και ώρα 14:00 το αργότερο. 

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-Αίτησεις   «Δήλωση 

σχολείων αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ  για το σχολικό έτος 2019-2020» (ή εναλλακτικά από 

την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch/apospasi2019/login.php).  

(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κου, ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κου) 

Εν συνέχεια η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα κατατίθεται υπογεγραμμένη, εντός της 

προθεσμίας των αιτήσεων, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

εξουσιοδότηση, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε μέσω ΦΑΞ (μόνο 

στο 2610 465860).  
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1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (με ευθύνη των κ.κ. 

Διευθυντών/ριών) 
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Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 30-08-2019 μέχρι 

και τη Τετάρτη 04-09-2019 και ώρα 14:00 το αργότερο.  

 

Για λόγους διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που 

αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και μοριοδοτήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με μόρια 

εντοπιότητας ή / και συνυπηρέτησης, εκτός από την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτησή τους, να 

προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά σχετικά με την εντοπιότητα  ή / και τη συνυπηρέτησή τους, 

έτσι ώστε να απεικονιστεί στη μοριοδότησή τους ο συγκεκριμένος δήμο συνυπηρέτησης ή / και 

εντοπιότητας που δικαιούνται τα συγκεκριμένα μόρια.  

Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη τους τα 

παρακάτω: 

1. Οι αποσπάσεις εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, όπως και οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα 

ΠΥΣΔΕ) συνεξετάζονται και θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 56623/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

2. Υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την 

διευθέτηση των λειτουργικών υπεραριθμιών, και των τοποθετήσεων των ευρισκόμενων στη 

διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών. 

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των συναδέλφων. 

 

    
   

   

   

 
Συνημμένα:  

 Πίνακας ενδεικτικών λειτουργικών κενών  2019-2020  
 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού (με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας) 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 


