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Αρ. Πρωτ.: 3142 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η  Ο Τ 

 
 
 

Προσ: 
 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ  
ςχολικών μονάδων Αργολίδασ 

Δια των οικείων Δ/ντών των ςχολικών μονάδων 
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα 

οι εκπ/κοί). 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σαχυδρομικι 
διεφκυνςθ: 

Αμυμϊνθσ7Β 
21100 -Ναφπλιο 

Σθλζφωνο: 2752024478 
Fax:  2752025685 

E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr 
Ιςτοςελίδα: dipe.arg.sch.gr 

Πλθροφορίεσ: Δ. Παπαδομιτρου 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων απόςπαςθσ/προςωρινισ τοποκζτθςθσ εντόσ ΠΤΠΕ» 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Ν. Αργολίδασ 

Ζχοντασ υπόψθ:   

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85  

Κ α λ ε ί 

τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ, που επικυμοφν να 
αποςπαςτοφν εντόσ Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ και όςουσ εκπαιδευτικοφσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του 
Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ, να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ/προςωρινισ τοποκζτθςθσ, από Σετάρτθ 12 
Ιουνίου 2019 μζχρι και Παραςκευι 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00. 

       Σόςο οι αιτιςεισ όςο και τα δικαιολογθτικά όπου αυτά απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των 

ανωτζρω κριτθρίων, κα αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ ι κα υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ  ςτθ 

Γραμματεία του Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ (Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, Αμυμϊνθσ 

7Β, Ναφπλιο), αυτοπροςϊπωσ ι με τθν αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτον αρικμό 27520-25685 ι 

θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ mail@dipe.arg. sch.gr (ςαρωμζνθ αφοφ ζχει ιδθ 

υπογραφεί),   επιβεβαιϊνοντασ   τθ λιψθ τθσ. 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του εντφπου τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ εντόσ 
ΠΤΠΕ το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

Επιπλζον, ςασ ενθμερϊνουμε ότι οι  εκπαιδευτικοί που κα υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ, μποροφν 
να  ανακαλζςουν τθν αίτθςι τουσ με Τπεφκυνθ Διλωςθ, το αργότερο μζχρι 12 Ιουλίου 2019 και 
ώρα 15.00. 

Επιςθμαίνουμε ότι για τισ αποςπάςεισ εντόσ ΠΤΠΕ δεν ανακοινώνεται πίνακασ κενών 

λειτουργικϊν κζςεων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

mailto:mail@dipe.arg.sch.gr


Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι τισ επόμενεσ θμζρεσ κα υλοποιθκεί θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ 

των λειτουργικϊν υπεραρικμιϊν, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του νομοφ. υνιςτοφμε ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να κρικοφν υπεράρικμοι, να κάνουν και αίτθςθ απόςπαςθσ, ϊςτε ςε 

περίπτωςθ που δεν ικανοποιθκεί το αίτθμά τουσ με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία των 

λειτουργικϊν υπεραρικμιϊν, που προθγείται, να ζχουν και μια δεφτερθ ευκαιρία με τθ διαδικαςία 

των αποςπάςεων.  

       

Παρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ/τριεσ και οι κ.κ. Προϊςτάμενοι /εσ των ςχολικϊν μονάδων να 

μεριμνιςουν για τθν ενθμζρωςθ, τόςο των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα, 

ενυπόγραφα, όςο και των εκπαιδευτικϊν  που ανικουν ςε αυτι οργανικά, αλλά υπθρετοφν ςε άλλεσ 

μονάδεσ ι υπθρεςίεσ ι τελοφν ςε άδεια. 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε.  Ν. Αργολίδασ 

 

                Δθμιτρθσ  Ι.  ίδερθσ  M.Ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΩΝΤΜΟ……………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………. 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ………………………………………………... 

ΑΡΙΘ. ΜΗΣΡΩΟΤ………………….………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ…………………………………………………... 

ΟΡΓΑΝ. ΘΕΗ……………….………………………………… 

ΣΗΛ. ςτακ.…………………………………………..…………. 

ΣΗΛ. κινθτ …………………………………..…………………. 

ΕΝΣΟΠ. (ςτο Διμο)…………………………….…………… 

ΤΝΤΠΗΡΕΣΗΗ (ςτο  Διμο).............................. 

ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ………………………………….……… 

 ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ ΕΝΣΟ ΠΤΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 

 ΟΝΟΜΑΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΧΟΛΕΙΟΤ     Η΄ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 
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*ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ  ΜΕ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΣΑ  
*ΟΔΗΓΙΕ  ΣΗΝ  ΠΙΩ  ΠΛΕΤΡΑ  ΣΟΤ  ΕΝΣΤΠΟΤ 
*ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ   ΝΑ  ΤΜΠΛΗΡΩΕΣΕ  ΣΟΝ  ΑΡ.  ΜΗΣΡΩΟΤ Α 

 

ΠΡΟ:  

Σο  ΠΤΠΕ  Ν.  Αργολίδασ 
 
 

Παρακαλϊ να με αποςπάςετε  
για το διδακτικό ζτοσ 2018– 2019 ςε ζνα από τα 

παρακάτω Δθμοτικά χολεία ι Νθπιαγωγεία 
 

Τποβάλλω αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
(ςυνθμμζνεσ ςελίδεσ: …….)  

ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ  ΑΠΟ ΣΗΝ   ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
υνολικι  υπθρεςία: 
 

………Ζτθ , ….….Μινεσ , …….Ημζρεσ  
 
Μόρια  Σοποκζτθςθσ 
 
Από  οικ. κατάςτ………………….. 
 
Από  παιδιά…………………….……. 
 
Από  υπθρεςία………..……………. 
 
Ειδικι  κατθγορία………………… 
 
 
ΤΝΟΛΟ………………………... 
 
Εντοπ/τα: Διμοσ …………………. 
 
υν/τθςθ:  Διμοσ ……………….. 
 
                                          

ΗΜΕΡΟΜ.:   ……./……/ 2018 
Ο / Η     Δθλ………… 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 



ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΝΣΟ Π.Τ..Π.Ε. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
(Επέτει θέζη σπεύθσνης δήλωζης ηοσ Ν. 1599/1986) 

Επώνυμο  Όνομα  

Ειδικότητα  Α.Μ.  

Οργανική 

θέση 
 

Τηλέυωνο 

(κινητό) 
 

 

ΜΟΡΙΑ ΜΕΣΑΘΕΗ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

Μόρια ζσνολικής σπηρεζίας *  

Μόρια δσζμενών ζσνθηκών *  

Μόρια έγγαμοσ ή ζε τηρεία (με ανήλικα ή ζποσδάζονηα παιδιά) *  

Μόρια για …… . παιδιά (ανήλικα ή ζποσδάζονηα)ζσμπληρώζηε μόνο ηον αριθμό 

παιδιών 
 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ *  

Μονάδες ενηοπιόηηηας ζηο Δήμο ………………………………………(ζσμπληρώζηε 

μόνο ηο Δήμο) 
 

Μονάδες ζσνσπηρέηηζης ζηο Δήμο ……………………..……………(ζσμπληρώζηε 

μόνο ηο Δήμο) 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:   ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΑΔΕΙΑ   (κύησης, τοκετού, λοτείας)  ………………..     (Σσμπληρώστε  εάν προηίθεζηε να 

πάρεηε άδεια) 
 

ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑ* 
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Πλήθος προηιμήζεων (ολογράθως) ……………………………………………………………… 

αριθμηηικά: …………………………………..  

Σα πεδία – ζηήλες με αζηερίζκο (*) 

ζσμπληρώνονηαι από ηην σπηρεζία 

Ναύπλιο……/……./2018 

 

Ο/Η Αιη……………… 

 
 



 
 

                                                              ΟΔΗΓΙΕ  
 
Α) ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ  ΜΕΧΡΙ  20  ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ 1-20).  
  
Β) ΣΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ  ΣΙ ΕΙΔΙΚΕ  ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ : 
 
1. Για  ζγγαμο και γονζα, από πρόςφατο  πιςτοποιθτικό  οικογενειακισ  κατάςταςθσ. 
   α) υμπλθρϊνεται όχι μόνο ςτθν περίπτωςθ εγγάμων εκπαιδευτικϊν ι ςε χθρεία εκπαιδευτικϊν με ανιλικα 
ι ςπουδάηοντα παιδιά αλλά και ςτθν περίπτωςθ αγάμων, διαηευγμζνων ι ςε διάςταςθ γονζων εκπαιδευτικϊν 
ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί νόμιμα θ επιμζλεια άγαμων ι ςπουδαηόντων παιδιϊν κατ` εφαρμογι των 
διατάξεων του άρκρου 16 παρ. 7α του Π.Δ. 50/96, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 
39/98 (ΦΕΚ 43/τ. Α798) και διορκϊκθκε ςτο ΦΕΚ 262/τ. Α727-11-98 (ςελ. 4043). 
 
2. Για λόγουσ  υγείασ – ειδικι  κατθγορία. 
   α) Βεβαίωςθ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ.  
 
3. Εντοπιότθτα .  
  α)Βεβαίωςθ δθμάρχου (βεβαίωςθ  εντοπιότθτασ). 
   ασ υπενκυμίηουμε ότι μονάδεσ μετάκεςθσ για εντοπιότθτα υπολογίηονται όταν ο εκπαιδευτικόσ είναι 
δθμότθσ από διετίασ διμου ι κοινότθτασ τθσ περιοχισ ςτθν οποία ηθτείται μετάκεςθ. Η μόνιμθ διαμονι του 
εκπαιδευτικοφ ς` ζναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογιςμό μονάδων εντοπιότθτασ. τθ βεβαίωςθ του 
δθμάρχου ι του προζδρου τθσ κοινότθτασ, πρζπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικόσ είναι 
δθμότθσ του διμου ι τθσ κοινότθτασ.   
 
4.υνυπθρζτθςθ. Για τθν απόδειξθ του τόπου και τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου υποβάλλονται 
κατά περίπτωςθ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  
α) προκειμζνου περί υπαλλιλων του δθμοςίου ι υπαλλιλων ΝΠΔΔ ι ΟΣΑ ι υπαλλιλων του υπόλοιπου 
δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ κακορίςτθκε με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1 του Ν. 1256/1982 
(ΦΕΚ 65 τ. Α'), όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει, ι άμιςκων δθμοςίων υπαλλιλων ι λειτουργϊν, 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ του, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ υπθρετεί οργανικά και όχι με 
απόςπαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο.  
β) προκειμζνου περί εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα ι ελεφκερων επαγγελματιϊν, βεβαίωςθ του 
αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα (ΙΚΑ, ΣΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.) από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον 
τόπο που ηθτείται θ μετάκεςθ τουλάχιςτον τα δφο τελευταία χρόνια από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ και είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα. 
 
 
     Οι παράγραφοι που αναφζρονται ςτθν «εντοπιότθτα» και τθν «εργαςία ςυηφγου», ςυμπλθρώνονται 
μόνο εφόςον ηθτοφν να μετατεκοφν ςτθν περιοχι που ζχουν εντοπιότθτα ι ςυνυπθρζτθςθ (εργαςία 
ςυηφγου) και δικαιοφνται ανάλογα μόρια. 
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