
 

                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ, 23.06.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

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

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

                Αριθμ. Πρωτ.:Φ.32.2/ 

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 

     
 
 
 
 

         ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία 

Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2020-2021» 

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 4 του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων ….», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Η υπ’ αριθ. 47130/E2/16-04-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε 

σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 

2020 – 2021, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Πέμπτη 25-06-2020 μέχρι και τη Πέμπτη 02-07-2020 και 

ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο. 

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) μαζί με όλα τα 

συνοδευτικά δικαιολογητικά / έγγραφα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν είναι δυνατή η χρήση 

e-mail, η κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως (είτε με 

εξουσιοδότηση), εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 

Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 - ισόγειο). 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι αποσπάσεις σε 

ΣΜΕΑΕ εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 47130/E2/16-04-2020 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. 

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.  

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

 

    
   

   

   

 
 
Συνημμένα:  

 Αίτηση  απόσπασης ΕΚΠ/ΚΩΝ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ 
2020-2021 (Σελ.1) 

Συνημμένα:   

 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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