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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΑΝΗΚΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

mail@dipe-anatol.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: « ΑΠΟΠΑΕΙ ΕΝΣΟ Π.Τ..Π.Ε ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019 »
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί τθσ Δ/νςθσ Π.Ε.Α.Α όλων των κλάδων τθσ Γενικισ και Ειδικισ
Αγωγισ, που επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ανατολικισ Αττικισ, για εξαιρετικά
ςοβαροφσ λόγουσ (όπωσ περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο των αποςπάςεων 50692/Ε2/27-03-2018
κεφ. Γϋ ςελ.8), να υποβάλουν αίτθςθ χρθςιμοποιϊντασ τα ζντυπα που επιςυνάπτουμε, από
ςιμερα Πζμπτθ 28-06-2018 ζωσ 15-07-2018 θμζρα Κυριακι.
Η αίτθςθ θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεφκυνθ διλωςθ, κα υποβλθκεί μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (mail@dipe-anatol.att.sch.gr) ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά
δικαιολογθτικά τελευταίου τριμινου (πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, εντοπιότθτασ,
ςυνυπθρζτθςθσ, βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου και οποίων άλλων λόγων επικαλοφνται) που
λαμβάνονται υπόψθ για τθ μοριοδότθςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο κεφ. Γϋ τθσ υπϋαρικ.
50692/Ε2/27-03-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ειδικά για τουσ αιτοφντεσ απόςπαςθ ςε ΜΕΑΕ ι Σμιμα Ζνταξθσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ
είναι να κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ΣΜΕΑΕ ι ςε Τμιμα Ζνταξθσ.
Υπενκυμίηουμε ότι οι αιτιςεισ απόςπαςθσ από ςχολεία Γενικισ εκπ/ςθσ ςε ΜΕΑΕ-Σ.Ε. τθσ
ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ υπεβλικθςαν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα τθσ ανωτζρω εγκυκλίου.
Εξαιροφνται του δικαιϊματοσ υποβολισ αίτθςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ Ανατολικισ Αττικισ όςοι
εκπαιδευτικοί:
α) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2018
β) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ 31-08-2018
γ) υπθρετοφν με κθτεία ςτα Πρότυπα θ Πειραματικά χολεία.
Διευκρινίηουμε ότι:
α) οι προτιμιςεισ (μζχρι 20) των εκπ/κϊν αφοροφν μόνο ςχολικζσ μονάδεσ και όχι δθμοτικζσ
ενότθτεσ

β) το πεδίο Α και Β ςυμπλθρϊνεται από τον εκπαιδευτικό (ςυνολικι υπθρεςία μπορεί να
βρεκεί μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ https://teachers.minedu.gov.gr/ βλζποντασ τθ
ςυνολικι υπθρεςιακι κατάςταςθ) και
γ) το πεδίο Γ ςυμπλθρϊνεται από τθν Υπθρεςία (μονάδεσ μοριοδότθςθσ απόςπαςθσ)

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΞΤΘΑΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

υνθμ: α) Ζντυπο τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ
β) Ζντυπο τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε
γ) Εγκφκλιοσ αποςπάςεων του ΥΠΠΕΘ για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019

