
ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ ΕΝΣΟ ΠΤΠΕ 

 

Οι αιτιςεισ για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά κα 

πραγματοποιθκοφν ςε δφο φάςεισ. 

τθν πρώτθ φάςθ, θ οποία κα διεξαχκεί από  τη Δευτζρα 20 Ιουνίου 2022 ζωσ και τη Δευτζρα 27 Ιουνίου 

2022οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να εκδθλώςουν ενδιαφζρον απόςπαςησ εντόσ ΠΤΠΕ, χωρίσ να 

δθλώςουν κενά ςε ςχολεία.  

τθ δεφτερθ φάςθ θ οποία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ του νζου διδακτικοφ ζτουσ (κα υπάρξει 

ςχετικι ειδοποίθςθ), κα κλθκοφν όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν εκδθλώςει ενδιαφζρον απόςπαςθσ να 

δθλώςουν ςε ποια ςχολεία (επιλογι από ςχετικι λίςτα) επικυμοφν να αποςπαςτοφν. 

Προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτθςθ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ, κα 

πρζπει να ςυνδεκοφν ςτθν εφαρμογι υποβολισ αιτιςεων, θ οποία κα είναι διακζςιμθ ςτισ παραπάνω 

θμερομθνίεσ, μζςω του ςχετικοφ ςυνδζςμου που κα υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 

(http://dipe-peiraia.att.sch.gr). [e-αίτθςθ Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο –> Πρωτόκολλο - Λοιπζσ 

Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ (ςφνδεςθ με κωδικοφσ Taxisnet) –> Δθλώςεισ Εκπαιδευτικοφ προσ τθν ΔΙΠΕ –> 

Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ για Απόςπαςθ Εντόσ] 

1. Η ταυτοποίθςθ για τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα γίνεται με χριςθ προςωπικϊν κωδικϊν taxisnet. 
2. Όλα τα βαςικά ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ (Αρικμόσ Μθτρώου, Α.Φ.Μ., Επώνυμο, Όνομα, 

Κλάδοσ), είναι προςυμπλθρωμζνα από τθν υπθρεςία και δε δφναται να τροποποιθκοφν. ε 
περίπτωςθ λάκουσ, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να επικοινωνιςει μζςω e-mail και ΜΟΝΟ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ helpdesk@dipe-peiraia.att.sch.gr με το τμιμα Νζων Σεχνολογιών τθσ 
Διεφκυνςθσ Πειραιά προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ διορκώςεισ. 
ΠΡΟΟΧΗ!!! όταν επικοινωνείτε μζςω e-mail να αναφζρετε οπωςδήποτε τα ςτοιχεία ςασ 
(Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΦΜ) για να ξζρουμε ποιοι είςτε ώςτε να μποροφμε να διερευνιςουμε 
το αίτθμά ςασ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που κζλουν να εκδθλώςουν ενδιαφζρον για απόςπαςθ εντόσ ΠΤΠΕ καλοφνται 
να ςυμπλθρώςουν ςτοιχεία, όπωσ οικογενειακι κατάςταςθ, αρικμόσ τζκνων, εντοπιότθτα, 
ςυνυπθρζτθςθ,  ι αν ζχουν κάποιο λόγο υγείασ, ώςτε να λάβουν τθν αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ.  
Σα ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ςτοιχεία που κα δθλωκοφν ςτθν αίτθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ (πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, εντοπιότθτασ, δικαιολογθτικά 
ςυνυπιρετθςθσ) κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου. Ειδικά όςον αφορά 
πιςτοποιθτικά αναπθρίασ ΚΕΠΑ, υπενκυμίηουμε ότι αυτά πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 
Όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα αποςταλοφν ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πειραιά ςυνοδευόμενα από 
ενυπόγραφθ αίτθςθ ςτθν οποία ςαφώσ κα αναφζρεται το ονοματεπώνυμο, ο αρικμόσ μθτρώου 
του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ εκπαιδευτικοφ και ότι αφορά ςε δικαιολογθτικά αίτθςθσ 
απόςπαςθσ ΕΝΣΟ ΠΤΠΕ Πειραιά, είτε ςτο θλεκτρονικό μασ ταχυδρομείο (e-mail): mail@dipe-
peiraia.att.sch.gr είτε μζςα από τθν υπθρεςία θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου 
(https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/index.php). 

4. Οι εκπαιδευτικοί  κάνουν τισ επιλογζσ τουσ και υποβάλουν οριςτικά τθν αίτθςθ τουσ, πατώντασ 
το πλικτρο ¨ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ¨, Η διαδικαςία ολοκλθρώνεται όταν εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ 
καρτζλα ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ με το μινυμα : «Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
τθν απόςπαςι ςασ καταχωρίςτθκε με αρικμό πρωτοκόλλου ….». ε ενδεχόμενθ εκ νζου ςφνδεςθ 
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ςτθν πλατφόρμα  εμφανίηεται μινυμα πωσ ζχει ιδθ γίνει αίτθςθ, θ θμερομθνία υποβολισ τθσ 
και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που αυτι πιρε. 
 
Αιτήςεισ οι οποίεσ δεν θα ζχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΙΚΑ (δηλαδή δε θα ζχετε πάρει αριθμό 
πρωτοκόλλου γι’ αυτζσ) δεν θα λαμβάνονται υπόψη ςτισ τοποθετήςεισ. 
 

5. Για τθ β’ φάςθ αιτιςεων, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με το άνοιγμα των ςχολείων ςε 
θμερομθνίεσ που κα ανακοινωκοφν μζςα από τθν ιςτοςελίδα μασ, κα κλθκοφν οι εκπαιδευτικοί 
που είχαν εκδθλώςει ενδιαφζρον απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ να ςυνδεκοφν ςτθν εφαρμογι 
υποβολισ αιτιςεων και να δθλώςουν βάςει των λειτουργικών κενών που κα εμφανίηονται ςτθν 
ειδικότθτά τουσ. το ςφςτθμα κα εμφανίηονται μόνο τα ςχολεία που κα ζχουν λειτουργικό κενό 
ςτθν ειδικότθτα τουσ κακώσ και τα ςχολεία από όπου ηθτοφν να αποςπαςτοφν αντίςτοιχα 
εκπαιδευτικοί τθσ ίδιασ ειδικότθτασ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει αποκλειςτικά μζςω του 
μενοφ επιλογών μζχρι είκοςι (20) ςχολεία τοποκζτθςθσ. Η ςειρά επιλογισ ςχολείων ςυνιςτά τθ 
ςειρά προτίμθςθσ που επικυμεί ο εκπαιδευτικόσ.  
ΠΡΟΟΧΗ: Οι επιλογζσ πρζπει να είναι ςυνεχόμενεσ και να μθν υπάρχει κενι επιλογι (π.χ. δεν 
πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ θ επιλογι 4, κενι θ επιλογι 5 και ζπειτα ςυμπλθρωμζνθ θ 
επιλογι 6). 

6. ε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ ζχει υποβάλει αίτθςθ ενδιαφζροντοσ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ 
ςτθν α’ φάςθ, αλλά το επτζμβρθ δεν επικυμεί να αποςπαςτεί, δε χρειάηεται να 
πραγματοποιιςει διλωςθ προτίμθςθσ (β’ φάςθ). 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ απόςπαςησ εντόσ ΠΤΠΕ ζχουν όςοι εκπαιδευτικοί 

κατζχουν οργανική θζςη ςε ςχολική μονάδα τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Πειραιά. 


