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Σο Π.Τ..Π.Ε Αχαΐασ καλεί από τη Δευτζρα 05/07/2021 ζωσ και την Σρίτη 20/07/2021 όλεσ/ουσ 

τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων, Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ, οι οποίοι ανικουν οργανικά 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αχαΐασ και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Αχαΐασ να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ. Η αίτθςθ κα υποβλθκεί 

αποκλειςτικά θλεκτρονικά online μζςω τθσ ιςτοςελίδασ μασ (http://dipe.ach.sch.gr/), ενότθτα: 

«Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίασ (e-Τπθρεςίεσ)» - «Αιτιςεισ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ Αχαΐασ». Για τθν 

είςοδο ςτο ςφςτθμα, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον Α.Μ. και το ΑΦΜ ςασ.  

Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ online αίτθςθσ, ακολουθείτε τισ οδηγίεσ που υπάρχουν ςτο αριςτερό μζροσ 

τθσ ιςτοςελίδασ. 

Σονίηεται ότι ςτθν παροφςα φάςθ αιτιςεων, θα δηλωθοφν και οι ςχολικζσ μονάδεσ προτίμθςθσ για 

απόςπαςθ (ςτο πεδίο «Παρατηρήςεισ» μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να καταγράψει τθν επικυμία του 

για πικανι απόςπαςι του ςε ςχολικζσ μονάδεσ ευρφτερθσ ι ςτενότερθσ γεωγραφικισ περιοχισ). 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ υποβολισ όλων των μοριοδοτοφμενων δικαιολογθτικϊν, επιλζγουμε μόνο 

αποκικευςθ και όχι οριςτικι υποβολι (το ςφςτθμα ςασ επιτρζπει είςοδο και υποβολι 

δικαιολογθτικϊν μζχρι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ).  

Μόλισ ολοκληρώςετε την υποβολή δικαιολογητικών και την επιλογή των ςχολείων προτίμηςησ, 

προχωρήςτε ςτην «Οριςτική υποβολή» τησ αίτηςήσ ςασ, πριν το κλείςιμο τησ ηλεκτρονικήσ 

πλατφόρμασ.   

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τησ αίτηςησ θα κλείςει την Σρίτη 20-07-2021 και ώρα 

11:59 μ.μ. 

Σα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθ μοριοδότθςθ των αιτιςεων απόςπαςθσ είναι τα παρακάτω:  

1. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

2. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ  
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ΘΕΜΑ: « Πρόςκληςη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ για υποβολή αίτηςησ 
απόςπαςησ  ςε ςχολικζσ μονάδεσ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Αχαΐασ για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022» 
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3. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τα ςπουδάηοντα τζκνα  

4. Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ για όςουσ τθν επικαλοφνται  

5. Βεβαίωςθ πολυτεκνίασ από τθν Ανϊτατθ υνομοςπονδία Πολυτζκνων Ελλάδοσ  

6. Βεβαίωςθ εξειδικευμζνου κζντρου τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ, αν γίνεται επίκλθςθ εξωςωματικισ 

γονιμοποίθςθσ  

7. Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Τγειονομικισ επιτροπισ ι ΚΕΠΑ για όςεσ/-ουσ επικαλοφνται 

λόγουσ υγείασ (αν θ/ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ γονζα απαιτείται και βεβαίωςθ ότι 

ο γονζασ είναι δθμότθσ από διετίασ και διαμζνει ςτο Διμο περιοχισ απόςπαςθσ). 

8. Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Τγειονομικισ επιτροπισ ι Κ.Ε.Π.Α. και δικαςτικι απόφαςθ 

επιμζλειασ (αν θ/ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ αδερφϊν).  

9. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ του εκπαιδευτικοφ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ι 

απόκτθςθσ άλλου τίτλου Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ ςε ςχολι που εδρεφει ςτο Διμο περιοχισ απόςπαςθσ. 

Οι ςπουδζσ ςτο ΕΑΠ δεν μοριοδοτοφνται. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τθν περίοδο του Νοεμβρίου του 2020 είχαν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ, 

βελτίωςθσ κζςθσ ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ, δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν εκ νζου τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά, εκτόσ των υπ’ αρικμ. 1, 6, 7, 8 και 9. Σα δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν κα 

πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου. 

Επιςιμανςθ: Σα υπ’ αρικμ. 7 και 8 δικαιολογθτικά, κα αποςτζλλονται από τθν/τον 

ενδιαφερόμενθ/νο εκπαιδευτικό ςε κλειςτό φάκελο ςτθν Δ/νςθ Π.Ε. Αχαΐασ με τθν ζνδειξθ 

«Εμπιςτευτικό Πρωτόκολλο», ςυνοδευόμενα από απλι επιςτολι, όπου κα αναγράφονται το 

ονοματεπϊνυμο του εκπαιδευτικοφ, ο Αρικμόσ Μθτρϊου του και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ 

αίτθςθσ που υπζβαλε. 

Η μοριοδότθςθ των αιτιςεων απόςπαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν με αρ. πρωτ. 

44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΤΛ46ΝΣΛΗ-4ΣΘ) εγκφκλιο αποςπάςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Διευκρινίηεται ότι, για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ηθτοφν απόςπαςη ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ή Σμήματα 

Ζνταξησ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να διακζτουν τα προβλεπόμενα προςόντα Ε.Α.Ε., όπωσ 

αναφζρονται ςτθν με αρ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-2021 ΑΔΑ: 6ΝΤΛ46ΝΣΛΗ-4ΣΘ) εγκφκλιο του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Επιςημαίνουμε ότι: 

 Εκπρόκεςμθ υποβολι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν δε κα γίνεται δεκτι 

 ε περίπτωςθ που ικανοποιθκεί αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ για απόςπαςι του ςε άλλο Π.Τ..Π.Ε. 

ι ςε Τπθρεςία ι Φορζα, θ αίτθςι του για απόςπαςθ εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Αχαΐασ ανακαλείται 

αυτοδίκαια. 

  ε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ανακαλζςει τθν αίτθςθ απόςπαςθσ, κα πρζπει να 

το γνωςτοποιιςει ςτθ Γραμματεία του Π.Τ..Π.Ε. μζχρι την ημζρα ςυνεδρίαςησ του Τπθρεςιακοφ 

υμβουλίου για τισ αποςπάςεισ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. 

 Ο χρόνοσ απόςπαςθσ δε λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ για κατοχφρωςθ του 

δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Π.Δ. 50/1996 και του άρκρου 

30 του Ν. 3848/2010. 
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  Η απόφαςθ απόςπαςθσ δεν εκτελείται πριν καλυφκοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ από τθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ (άρκρο 31 του Ν. 3848/2010). 

 Η αίτθςθ απόςπαςθσ αποτελεί ταυτόχρονα και υπεφκυνθ διλωςθ για όλα τα αναγραφόμενα 

ςτοιχεία. 

 Οι αιτιςεισ απόςπαςθσ που κα υποβλθκοφν κα ζχουν ιςχφ μόνο για τθν Αϋ φάςθ των 

αποςπάςεων. Για ενδεχόμενεσ επόμενεσ φάςεισ κα ηθτθκοφν από το υμβοφλιό μασ νζεσ δθλϊςεισ. 

 Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα ςχολεία τθσ Αχαΐασ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

δθλϊνουν τα ςχολεία που επικυμοφν. 

 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ ςχολικϊν μονάδων και οι Προϊςτάμενοι/νεσ Νθπιαγωγείων, 

όπωσ μεριμνιςουν να λάβουν γνϊςθ τθσ παροφςθσ, με κάκε πρόςφορο τρόπο όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπθρετοφν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, κακϊσ και όςοι απουςιάηουν για 

οποιοδιποτε λόγο. 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 
 
 
 

ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΙΟ 
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