EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ
Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΤΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑ
…
Ταχ. Δ/νςθ
: Λ. Συγγροφ 165
171 21 - Ν. Σμφρνθ
Πλθροφορίεσ : Σακογιάννθσ Γ.
Τθλζφωνο
: 2131617423-4
Fax
: 2131617420
e-mail
: pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr

Ν. Σμφρνθ, 12/07/2019
Αρ. πρωτ.: 8968

ΠΡΟ: 1. Σχολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ
2. Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ

ΘΕΜΑ: «Τποβολή αιτήςεων απόςπαςησ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. και δηλώςεων προςωρινήσ τοποθζτηςησ
εκπαιδευτικών Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ (Γενικήσ & Ειδικήσ Αγωγήσ) των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ60, ΠΕ70».
Ο Διευκυντισ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του αρ. 16, κεφ. Γϋ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
2. Τισ διατάξεισ του αρ. 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 /τ. Αϋ),
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 /τ. Αϋ/8-3-1996) «Μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ των
εκπαιδευτικϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» όπωσ
τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/ τ. Αϋ/22-5-1997) και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43/ τ. Αϋ/9-31998) και (ΦΕΚ 262/τ. Αϋ/27-11-1998),
4. Τισ διατάξεισ των αρ 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ. Αϋ/ 2-10-2008)
5. Τισ διατάξεισ του αρ 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στχ του Ν. 4115/2013,
6. Τισ διατάξεισ του αρ 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ.Αϋ/20-11-2003),
7. Τισ διατάξεισ του αρ 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/ τ. Αϋ/17.6.1996),
8. Τθν με αρ. πρωτ. 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκφκλιο με κζμα «Πρόςκλθςθ
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων
αποςπάςεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά
και Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020»

Καλεί
Τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Δϋ Ακινασ

των κλάδων: ΠΕ70 – Δαςκάλων, ΠΕ60 -

Νθπιαγωγϊν, ΠΕ05 – Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ06 – Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ07 – Γερμανικισ Γλϊςςασ,
ΠΕ08 - Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΠΕ11 - Φυςικισ Αγωγισ, και ΠΕ79 - Μουςικισ Αγωγισ και ΠΕ86 Πλθροφορικισ,
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Α) που κατζχουν οργανικι κζςθ ςτο ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ και επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ
του ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ, για ςοβαροφσ λόγουσ,
Β) που κα αποςπαςτοφν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ και αντίςτοιχα προςωρινισ τοποκζτθςθσ, από τθν Δευτζρα 15
Ιουλίου 2019 μζχρι και την Σρίτη 27 Αυγοφςτου 2019 και ώρα 15:00.

Οι αιτιςεισ αφοροφν τισ παρακάτω κατθγορίεσ αποςπάςεων:
Α) από Δημοτικά χολεία / Νηπιαγωγεία Γενικήσ Αγωγήσ ςε Δημοτικά χολεία / Νηπιαγωγεία
Γενικήσ Αγωγήσ.
Β) Αμοιβαίεσ Αποςπάςεισ
Γ) από .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.
Δ) από Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία Γενικήσ Αγωγήσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. εφ’ όςον οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πληροφν τουλάχιςτον μία (1) από τισ παρακάτω προχποθζςεισ:
1) Είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων ετιςιασ επιμόρφωςθσ –
εξειδίκευςθσ ςτθν Ε.Α.Ε. από Πανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που
εποπτεφονται από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ
τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν.
2) Ζχουν προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ διδακτικοφ ζτουσ ςτισ ανωτζρω δομζσ και προγράμματα.
3) Είναι γονείσ παιδιϊν με ποςοςτό αναπθρίασ από 67% και άνω.
4) Είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακϊν ι Διδακτορικϊν Σπουδϊν που ςχετίηονται με τθν Ειδικι
Αγωγι ι τθν Σχολικι Ψυχολογία
Η τοποθζτηςη των εκπαιδευτικών από Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία Γενικήσ
Αγωγήσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. θα πραγματοποιηθεί μετά από αυτή των εκπαιδευτικών που ζχουν
αποςπαςτεί μζςω Τ.ΠΑΙ.Θ. και μόνο ςτην περίπτωςη που εξακολουθοφν να υφίςτανται
λειτουργικζσ ανάγκεσ ςε δομζσ Ε.Α.Ε.
Η μοριοδότθςθ για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν εντόσ του ΠΥΣΠΕ Δϋ Ακινασ κα γίνει ςφμφωνα
με τθν με αρ. πρωτ. 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκφκλιο με κζμα «Πρόςκλθςθ
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων
από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά
Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020» , ςτο οποίο αναφζρονται ποιοτικά και ποςοτικά τα κριτιρια
μοριοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ.
Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν δυνατότθτα να δθλϊςουν ζωσ 20 προτιμιςεισ.

Οι αιτιςεισ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά εντόσ τθσ προκεςμίασ κατατίκενται ςτθν Διεφκυνςθ Π.Ε. Δϋ
Ακινασ:
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α) αυτοπροςϊπωσ
β) με φαξ ςτο 2131617420
γ) με e-mail ςε μορφι PDF ςτο pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr
Δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ:
1. Βεβαίωςθ Συνυπθρζτθςθσ, από τον εργοδότθ του/τθσ ςυηφγου ςτθν οποία να αναγράφεται
ακριβισ διεφκυνςθ εργαςίασ, θ οποία ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του Αςφαλιςτικοφ
Φορζα θ οποία αποδεικνφει ότι ο/θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον τόπο που αιτείται απόςπαςθ το
τελευταίο ζνα (1) ζτοσ
2. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ (τελευταίου τριμινου)
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου)
4. Βεβαίωςθ Σπουδϊν Τζκνου
5. Ιατρικι βεβαίωςθ (ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν πακιςεων του ιδίου ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ
του). Όςοι εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν πρόςφατα ςτθν διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ
ΠΥΣΠΕ δεν είναι απαραίτθτο να προςκομίςουν νζα δικαιολογθτικά, παρά μόνο αν υπάρχει
μεταβολι ςτθν οικογενειακι του κατάςταςθ ι ςε άλλα ςτοιχεία.

Αιτήςεισ και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεςμα δεν θα γίνονται δεκτά

Διευκρινίςεισ:
Οι λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ

των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Δϋ

Ακινασ κα

κακοριςτοφν ςε ςυνεδρίαςθ του ΠΥΔΠΕ Δϋ Ακινασ που κα πραγματοποιθκεί μετά τισ αποφάςεισ
του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων – αποςπάςεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΠΕ και
φορείσ και εφόσον συνεδριάσει ο Σφλλογος Διδασκόντων στην αρχή της νζας σχολικής χρονιάς.

Λειτουργικά κενά ενδζχεται να υπάρξουν ςε όλα τα ςχολεία τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Δϋ
Αθήνασ ωσ εκ τοφτου οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δηλώςουν όποια ςχολεία επιθυμοφν.
Στισ δθλϊςεισ απόςπαςισ τουσ ι προςωρινισ τοποκζτθςθσ οι εκπαιδευτικοί πρζπει να λάβουν
υπόψθ τουσ ότι αρκετζσ από τισ κενζσ κζςεισ κα καλυφκοφν από τισ υπεραρικμίεσ οι οποίεσ και
προθγοφνται των αποςπάςεων.
Επιςημαίνεται ότι: α) ο χρόνοσ απόςπαςθσ δεν λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ για
κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 8 του Π.Δ. 50/96 και
του αρ. 30 του Ν. 3848/2010 β) θ απόφαςθ απόςπαςθσ δεν εκτελείται πριν καλυφκοφν οι
λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τθν οποία αποςπάται (αρ. 31 του Ν. 3848/2010).
Οι τοποθετήςεισ των εκπαιδευτικών ςε λειτουργικά κενά θα πραγματοποιηθοφν με την
παρακάτω ςειρά:
1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενϊ κατζχουν οργανικι κζςθ χαρακτθρίηονται λειτουργικά
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υπεράρικμοι λόγω μεταβολϊν των ςχολικϊν μονάδων ι

μείωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του

ςχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραμζνουν ςτθ Διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δϋ Ακινασ.
3. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν απόςπαςθ εντόσ ΠΥΠΣΕ και εκπαιδευτικοί που αποςπάςτθκαν
από άλλα ΠΥΠΣΕ.

Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ

Γεώργιοσ Κζντροσ
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