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ΠΡΟ: 
Σουσ εκπ/κοφσ κλάδων ΠΕ05,  
ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 
 τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 για υποβολή αίτηςησ  

                 απόςπαςησ εντόσ Π.Τ..Π.Ε., διδ/κοφ ζτουσ 2018-2019» 

 

 

Καλοφμε τουσ  εκπ/κοφσ των παραπάνω κλάδων που επιθυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ του 

Π.Τ..Π.Ε. Αϋ Αθήνασ, για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, να υποβάλουν αίτηςη χρηςιμοποιϊντασ το 

ζντυπο που επιςυνάπτουμε, ζωσ και 10 Αυγοφςτου 2018, με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

Α)    Από τουσ ενδιαφερόμενουσ αυτοπροςϊπωσ ή από νόμιμα εξουςιοδοτημζνο εκπρόςωπό τουσ 

ςτα γραφεία τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ, ϊρεσ 08:00 - 15:00 (Δϊρου 9 - Ομόνοια, τηλ. 210.5236880, 

4οσ όροφοσ - Κίνηςη Προςωπικοφ). 

Β) Με αποςτολή μηνφματοσ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτη διεφθυνςη mail@dipe-a-

athin.att.sch.gr 

Γ)   Με αποςτολή τηλεομοιοτυπίασ ςτον αριθμό 210.5249696 (Παρακαλοφμε να γίνει τηλεφωνική 

επιβεβαίωςη ότι η αίτηςη παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε). 

Οι εκπ/κοί πρζπει να αναγράφουν ςτην αίτηςή τουσ, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και 

υπεφθυνη δήλωςη, τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αιτοφνται την απόςπαςη, υποβάλλοντασ 

ταυτόχρονα και τα απαραίτητα παραςτατικά ςτοιχεία που θα αποδεικνφουν τουσ λόγουσ αυτοφσ, 

καθϊσ και τα παραςτατικά ςτοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηςη, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτο κεφ. Γϋ τησ υπ’ αριθ. 50692/E2/27-03-2018 εγκυκλίου του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: 

«Πρόςκληςη εκπ/κϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για υποβολή αιτήςεων 

αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΤ, Μουςικά, 

Καλλιτεχνικά και Εκκληςιαςτικά χολεία για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019». 

ασ επιςημαίνουμε ότι: α) απόφαςη απόςπαςησ δεν εκτελείται πριν καλυφθοφν οι 

λειτουργικζσ ανάγκεσ τησ ςχολικήσ μονάδασ από την οποία αποςπάται ο εκπ/κόσ (άρθρο 31 παρ. 1 
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του Ν.3848/2010), β) Ο χρόνοσ υπηρεςίασ ςε θζςεισ προςωρινήσ τοποθζτηςησ των 

μεταταςςομζνων εκπ/κϊν, καθϊσ και ο χρόνοσ παραμονήσ των εκπ/κϊν ςτη διάθεςη των 

υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δική τουσ 

υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωςη του δικαιϊματοσ μετάθεςησ (άρθρο 8 του Π.Δ. 

50/96 όπωσ αντικαταςτάθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/97) και γ) ο χρόνοσ 

απόςπαςησ δεν θεωρείται ότι διανφθηκε ςτην οργανική θζςη για κατοχφρωςη του δικαιϊματοσ 

μετάθεςησ. 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 
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