
Θέμα: «Αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης 
της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης» 

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 

αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης 

χωρίς να δηλωθούν προτιμήσεις, προκειμένου η Διεύθυνση να προβεί σε μοριοδότηση και 

επεξεργασία των στοιχείων. 

Αίτηση απόσπασης μπορούν να καταθέσουν οι υπηρετούντες στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής.  

Επισημαίνουμε ότι, όσοι εκπαιδευτικοί, κατά τη διαδικασία των οργανικών 

τοποθετήσεων ειδικής αγωγής, έχουν τοποθετηθεί για το συμφέρον της υπηρεσίας, αλλά 

επιθυμούν ωστόσο να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή Τμημάτων Ένταξης 

εντός της Διεύθυνσης, δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη 

θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (εδάφιο 2, της παρ.9, του αρ.8, του Ν.2817/00) και 

επομένως έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση 

θέσης. 

Βάσει της παρ.2α, του αρ.3, του ν.4473/2017 θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ που υπηρετούν στα σχολεία ειδικής αγωγής. Αν εξακολουθούν να 

υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ, θα τοποθετηθούν σε αυτές εκπαιδευτικοί 

γενικής παιδείας της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα καταθέσουν δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την εξειδίκευση στις δομές ΕΑΕ. (παρ.2β, του αρ. 3, του ν.4473/2017) 

Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τα κριτήρια μοριοδότησης και θα 

πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης (mail@dide-v.thess.sch.gr) το αργότερο έως την 29-6-2022.  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr  

Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr 

 

Θεσσαλονίκη, 21-6-2022 
  Αρ. Πρωτ.: 18902    

 
 

Προς: 
 
Σχολεία αρμοδιότητας της  
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 

mailto:mail@dide-v.thess.sch.gr
http://dide-v.thess.sch.gr/


 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οφείλουν να υποβάλλουν με δική τους ευθύνη, μόνο οι 

εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχουν προκύψει μεταβολές σε μοριοδοτούμενα κριτήρια, έως 

31-8-2022.     

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις 

στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης σε ότι αφορά νεότερες ανακοινώσεις επί του θέματος, μετά 

τις 20 Αυγούστου 2022.  

 

  Η Διευθύντρια Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

  Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου 
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