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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ, 01.07.2022 
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: 2610-465 866 – 863 - 870 – 872 
e-mail: mail@dide.ach.sch.gr 
Πληροφορίες : Νικοπούλου Ε., 
                            Βασιλοπούλου Στ. 

 
 

         ΠΡΟΣ: 
 
 

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 2022-2023» 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ.πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-

88ΜΜ) 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποσπαστούν σε 

σχολικές μονάδες ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, εξαιρουμένων των 

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

αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Παρασκευή 01-07-2022 μέχρι 

και την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ →  e-Αιτήσεις →  «Υποβολής 

Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 2023, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & 

των τμημάτων Ένταξης» (ή εναλλακτικά από την ηλεκτρ. διεύθυνση 

http://it.dide.ach.sch.gr/apospasi/ ). 

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

 ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού) 

Εν συνεχεία, η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

μαζί με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά /έγγραφα (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

mail@dide.ach.sch.gr). 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). 

    Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών: 

❖ Οι αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, (αυτών 

που ισχύουν για τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/τριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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(ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-88ΜΜ). Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την 

αίτησή τους να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να 

τεκμηριώσουν τους λόγους που επικαλούνται (πρόσφατα πιστοποιητικά 

συνυπηρέτησης, σπουδών τέκνων, εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης κ.τ.λ.). 

Έχουν αναρτηθεί οδηγίες στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για τη διαδικασία της 

έκδοσης του πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσα από 

την πύλη Ερμής http://www.ermis.gov.gr ) . 

❖ 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.). 

❖ Οι επικαλούμενοι/ες θέματα υγείας των γονέων των ιδίων των εκπαιδευτικών, πλέον 

των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό εντοπιότητας 

των γονέων  (σχετικά σελ. 11 παρ.5 Ενότητα Α’ Αποσπάσεις με κριτήρια μοριοδότησης της 

υπ’ αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ)   

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

όλους/ες  τους/τις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση στο 

σχολείο τους.  

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

http://www.dide.ach.sch.gr/. 

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

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
  

 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

   

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.   

Συνημμένα:  

✓ Η υπ’αριθμ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

✓ «Οδηγίες εκτύπωσης Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης από την πύλη ΕΡΜΗΣ» 

Εσωτερική διανομή:   

✓ Τμήμα Α’ Διοικητικού 

✓ Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (για ανάρτηση του παρόντος εγγράφου και 

των συνημμένων του) 

✓ Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ 
 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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