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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ σε σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας, 

εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των τμημάτων Ένταξης, για το διδακτικό έτος 

2019-2020» 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε 

σχολικές μονάδες ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2019 – 2020, εξαιρουμένων των 

σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των τμημάτων Ένταξης, να υποβάλουν τη σχετική ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Δευτέρα 19-08-2019 μέχρι και τη 

Δευτέρα 26-08-2019 και ώρα 11:30 το αργότερο. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  http://www.dide.ach.sch.gr/ 

και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-Αίτησεις   «Υποβολής Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ 

ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2019, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των τμημάτων Ένταξης» (ή 

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

(Προσοχή: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> Αριθμός μητρώου εκπ/κού  

 ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού) 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Δντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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Εν συνέχεια η αίτηση θα εκτυπώνεται και θα κατατίθεται υπογεγραμμένη μαζί με όλα τα 

συνοδευτικά δικαιολογητικά / έγγραφα, 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). 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών: 

 Οι αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαίας (όπως και οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων 

από άλλα ΠΥΣΔΕ), θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην υπ’ αριθ. 56623/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. Κατά συνέπεια, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να προσκομίσουν και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τους λόγους που επικαλούνται.  

 Η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί μετά 

την διευθέτηση των λειτουργικών υπεραριθμιών. 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 20 προτιμήσεις.  

 Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και ομαδοποιήσεων σχολείων. Συγκεκριμένα, στις 

επιλογές συγκεκριμένων σχολείων προς απόσπαση μπορούν να παρεμβληθούν και επιλογές 

ομαδοποιήσεων σχολικών μονάδων (π.χ. Επιλογή 1 – Χ1 σχολείο, Επιλογή 2 – Χ2 σχολείο, …, 

Επιλογή 5 – όλα τα Ημερήσια ΓΕΛ της πρώην Β’ Αχαΐας, …, Επιλογή 10 –όλα τα Γ/ΣΙΑ της πρώην 

Δ’ Αχαΐας, …, Επιλογή 11 – Χ11 σχολείο κ.ο.κ.). 

 

Παρακαλούνται και οι κ.κ Διευθυντές /ριες όπως ενημερώσουν σχετικά, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς που  ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση στο 

σχολείο τους.  

Σε κάθε επιπλέον περίπτωση και όποτε κρίνεται αναγκαίο θα παρέχεται έγκαιρη και άμεση 

ενημέρωση μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων. 

 

 

    

υνημμένα:   

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος E’ Εκπ/κών Θεμάτων 
 
 
 
 

Μαράντη Ζαφειρούλα 
ΠΕ 02 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
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