ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί :
Που παρζμειναν ςτθν διάκεςθ του ΠΥΣΔΕ Δωδ/ςου μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των οριςτικϊν –
οργανικϊν τοποκετιςεων
να υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ για προςωρινι τοποκζτθςθ από Δευτζρα 28 / 05 / 2018 μζχρι και
Παραςκευή 15 / 06 / 2018 .
Επιςθμαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλοφνται να προβοφν ςε αίτθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ,
δφνανται να επιλζξουν μζχρι και όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ τουσ, ιεραρχϊντασ τεσ ςφμφωνα
με τισ προτιμιςεισ τουσ.
Αυτό ςυμβαίνει επειδι ακόμθ δεν είναι γνωςτά τα λειτουργικά κενά του Νομοφ , κακϊσ εκκρεμοφν οι
αποςπάςεισ από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ και ςε φορείσ. Τα λειτουργικά κενά κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΔΔΕ Δωδ/ςου μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των διαδικαςιϊν αποςπάςεων.
Online αίτηςη ςτην διεφθυνςη: ( ΓΙΑ Π Ρ Ο  Ω Ρ Ι Ν Η ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ )
http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/16/
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι όςοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι παρζμειναν ςτθ διάκεςθ, επικυμοφν να
αποςπαςτοφν ςε άλλθ περιοχι του Νομοφ, δφνανται να υποβάλουν ταυτοχρόνωσ και αίτθςθ απόςπαςθσ
εντόσ ΠΥΣΔΕ, αφότου όμωσ υποβάλουν αρχικά αίτθςθ προςωρινισ τοποκζτθςθσ.
Online αίτηςη ςτην διεφθυνςη: ( ΓΙΑ Α Π Ο  Π Α  Ε Ι  ΕΝΣΟ ΠΤΔΕ )
http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/15/

ΑΠΟΠΑΗ ΕΝΣΟ ΠΤΔΕ
Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν απόςπαςθ εντόσ ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ από
Δευτζρα 28 / 05 / 2018 μζχρι και Παραςκευή 15 / 06 / 2018
ΤΠΕΝΘΤΜΙΖΟΤΜΕ ότι οι αποςπάςεισ εντόσ ΠΥΣΔΕ κα διενεργθκοφν ςφμφωνα με τθν μοριοδότθςθ που
εφαρμόηεται και ςτισ αποςπάςεισ από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ με βάςθ τθν εγκφκλιο 50692/Ε2/27-3-2018 του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για τισ αποςπάςεισ κα λθφκοφν υπόψθ τα εξισ κριτιρια :
1. Συνολικι υπθρεςία ζωσ 31 / 8 / 2018 ( μόνο εκπαιδευτικι ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο των
μετακζςεων )
2. Συνυπθρζτθςθ
3. Εντοπιότθτα

4. Οικογενειακοί λόγοι ( ΕΓΓΑΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ )
5. Σοβαροί λόγοι υγείασ ( μοριοδοτοφνται μόνο με Γνωμάτευςθ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Υγειονομικισ
Επιτροπισ ι Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.)
Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ τουσ παρακαλοφνται να
προςκομίςουν ιδιοχείρωσ πρόςφατα δικαιολογθτικά ςτθν Δ/νςθ Δ.Ε. Δωδ/ςου ι να τα αποςτείλουν
ςκαναριςμζνα ςτο e mail : gmet@dide.dod.sch.gr
Υπόχρεοι ςε κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διακζτουν τα μοριοδοτιςιμα
κριτιρια 2 – 5 .
Επιςιμανςθ :
Εάν ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν υπθρεςία μασ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κατά τθν τρζχουςα ςχολικι
χρονιά 2017-2018 (για χριςθ τουσ κατά τισ φετινζσ αιτιςεισ μετάκεςθσ, βελτίωςθσ ι οριςτικισ
τοποκζτθςθσ), δε χρειάηεται να υποβλθκοφν εκ νζου.

ΩΣΤΟΣΟ, εφόςον δεν ζχουν κατατεκεί κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, θ υποβολι τουσ για τθν
τρζχουςα διαδικαςία αποςπάςεων εντόσ ΠΥΣΔΕ είναι απαραίτθτθ, κακώσ ςε διαφορετικι περίπτωςθ
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δε κα προςμετρθκοφν τα ςχετικά μόρια, όπωσ αυτά δθλώνονται ςτθν αίτθςι
τουσ.
Σθμειϊνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν δυνατότθτα να επιλζξουν κατά τθν κρίςθ τουσ , όποιεσ ςχολικζσ
μονάδεσ επικυμοφν κακϊσ θ υπθρεςία αδυνατεί να υπολογίςει τα λειτουργικά κενά , κακϊσ δεν ζχουν
ολοκλθρωκεί οι αποςπάςεισ από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ – αποςπάςεισ ςε Φορείσ κ.λ.π.
Online αίτηςη ςτην διεφθυνςη: ( ΓΙΑ Α Π Ο  Π Α  Ε Ι  ΕΝΣΟ ΠΤΔΕ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/15/

