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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 23/06/2022 

 
 
 
 

 

  

  
ΘΕΜΑ :  «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Γενικισ Αγωγισ και Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ για 

υποβολι διλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςθ εντόσ Π.Τ..Π.Ε διδακτικοφ ζτουσ 2022-
2023» 

 
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Αγωγισ και Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που κατζχουν οργανικι 

κζςθ και επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, να υποβάλουν 
αίτθςθ-εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από τθ Δευτζρα 20 Ιουνίου 2022 ζωσ και τθν Σετάρτθ 29 Ιουνίου 2022 και 
ϊρα 12:00 το μεςθμζρι. 

Οι αιτιςεισ για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ κα γίνονται μόνο θλεκτρονικά ςτο http://dipe-
peiraia.att.sch.gr.  (υνθμμζνεσ οι ςχετικζσ οδθγίεσ υποβολισ αίτθςθσ). 

Η μοριοδότθςθ των αιτιςεων κα γίνει με βάςθ τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων, θ οποία είναι 
διαφορετικι από αυτι των μετακζςεων. Συχόν παραςτατικά (πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ τζκνων, ιατρικζσ γνωματεφςεισ, πιςτοποιθτικά εντοπιότθτασ ι/και ςυνυπθρζτθςθσ) που 
επικαλείται ο/θ αιτϊν/οφςα ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι του/τθσ κα λθφκοφν υπόψθ για τθ μοριοδότθςθ τθσ 
αίτθςθσ, μόνο αν υποβλθκοφν ςτθν θλεκτρονικι μασ διεφκυνςθ (mail@dipe-peiraia.att.sch.gr) ι μζςα από τθν 
υπθρεςία θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, κι ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου. (χετ: αρ. πρωτ. 
38342/E2/04-04-2022, ΑΔΑ:6Η8Σ46ΜΣΛΗ-8ΜΜ, εγκφκλιοσ  αποςπάςεων, και αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021, 
ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΣΛΗ-7Λ8, εγκφκλιοσ μετακζςεων). 

Η εξζταςθ των αιτιςεων κα γίνει από το ΠΤΠΕ μετά από τθ ρφκμιςθ των λειτουργικϊν υπεραρικμιϊν 
(πριν από τθν ζναρξθ του νζου διδακτικοφ ζτουσ) και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων.  

Τπενκυμίηουμε ότι θ απόςπαςθ από τθ Γενικι ςτθν Ειδικι Αγωγι διενεργείται ςφμφωνα με τθν αρικ. 
πρωτ. 38342/E2/04-04-2022, εγκφκλιο αποςπάςεων μζςω του ΟΠΤΔ.  

θμειϊνουμε ότι: α) ςε περίπτωςθ που ικανοποιθκεί αίτθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για απόςπαςι 
του/τθσ ςε άλλο Π.Τ..Π.Ε. ι ςε Τπθρεςία ι Φορζα, θ αίτθςι του/τθσ για απόςπαςθ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Πειραιά 
ανακαλείται αυτοδίκαια, β) 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. 50/96 και του 
άρκρου 30 του Ν. 3848/2010, γ)ςτθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ των 
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν ςυμπεριλαμβάνεται και θ απόςπαςθ από ςχολείο ςε ςχολείο εντόσ τθσ περιοχισ 
διοριςμοφ τουσ κατά το δεφτερο ζτοσ υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ τόςο για  μετάκεςθ από 
περιοχι ςε περιοχι όςο και για βελτίωςθ. 

 Για τουσ νεοδιόριςτουσ ςε περίπτωςθ απόςπαςθσ εντόσ τθσ περιοχισ διοριςμοφ τουσ, κατοχυρϊνουν 
δικαίωμα μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι  όςο και για βελτίωςθ κζςθσ. 

Σθσ παροφςθσ να λάβουν γνϊςθ οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων με ευκφνθ των 
Διευκυντϊν/ντριϊν και Προϊςταμζνων. 

                                           

υνθμμζνα: Οδθγίεσ υποβολισ αίτθςθσ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

---------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ 
&  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ Γ’ & Δ’ 

Σαχ. Δ/νςθ     : Καραολι - Δθμθτρίου 50 
 185 32       ΠΕΙΡΑΙΑ 
Πλθροφορίεσ  : Μαρία φθναρολάκθ 

Αντϊνθσ Δεςφπρθσ 
Σςολάκθ Αικατερίνθ 
Μαχαίρα Ελευκερία 

Ιςτοςελίδα          : http://dipe-peiraia.att.sch.gr 
Σθλζφωνα      : 210- 41.77.851, 210- 42.24.918 

e-mail          : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πειραιάσ, 20  Ιουνίου 2022 

Αρ. Πρωτ. Π.Ε. 10377 

ΠΡΟ: Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Πειραιά 

 
(Διά των Διευκυντϊν/ντριϊν και 
Προϊςταμζνων χολικϊν Μονάδων) 

  

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ο Διευθυντής 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Πειραιά 
 

Αλζξανδροσ Νανόπουλοσ 
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