
 

 

 

                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ, 12.08.2022 
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: 2610-465 863 - 870 - 872 
e-mail: mail@dide.ach.sch.gr 
Πληροφορίες : Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 
 

         ΠΡΟΣ: 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολείων αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ  

για το διδακτικό έτος 2022-2023» 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 83242/E2/06-07-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ 

Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, να υποβάλουν Δήλωση προτίμησης σχολείων, σύμφωνα 

με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από την Παρασκευή 12-08-2022 μέχρι και την Πέμπτη 

18-08-2022 και ώρα 12:00 το πρωί, 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 διδακτικό έτος 2022-2023» (ή εναλλακτικά από 

την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/apospasi/  

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

Εν συνεχεία η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν 

11625 

1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  
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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).  

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. 44229/E2/16-04-2021  εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

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

διευθέτηση των λειτουργικών υπεραριθμιών, των τοποθετήσεων των ευρισκόμενων στη διάθεση 

του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, των μεταταγμένων και των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία όλων, η οποία κρίνεται απαραίτητη. 

 

Σ 

υνημμένα: 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 

  
 
             Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος Γ’ Προσωπικού 

κ.α.α. 
 
 
 
 
 
 

      ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

  

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
  

 
 
 

    ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
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