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Προς: 

Σχολεία αρμοδιότητας της  

ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Θέμα: «Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεραρίθμων – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών-

πλεονασμάτων κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01» 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται οι πίνακες των λειτουργικών κενών θέσεων 

και πλεονασμάτων των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01 των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης με τα δεδομένα που ισχύουν στις 27-

09-2017. Για πληροφόρηση των εκπαιδευτικών επισυνάπτεται και πίνακας με τα κενά που οφείλονται 

σε άδειες εκπαιδευτικών και είναι πιθανώς προσωρινά. 

Οι εκπαιδευτικοί που μετά την κατανομή των μαθημάτων στο σχολείο τους συμπληρώνουν 

διδακτικό ωράριο μικρότερο των 12 ωρών και επομένως είναι λειτουργικά υπεράριθμοι, μπορούν να 

καταθέσουν δήλωση επιθυμίας τοποθέτησης στις κενές θέσεις του κλάδου ώστε να αποσπαστούν σε 

αυτές (σε περίπτωση απόσπασης θα λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών του σχολείου 

απόσπασης). Για τους κλάδους ΠΕ09-10-13 οι τοποθετήσεις θα γίνουν ενιαία σύμφωνα με τα μόρια 

μετάθεσης.  

 Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να 

καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα 

(http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi), ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία 

τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον 

παραπάνω σύνδεσμο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει 

απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. 

Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703) και 

θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι 

λειτουργικά υπεράριθμος/η. 

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα έως και την 

Παρασκευή 29-09-2017 και ώρα 12:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθεί ή να 

σταλεί με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Στο σύστημα δίνεται η δυνατότητα επιλογής 

εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 

να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν 

κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310-

640261. 

 Τυχόν κενά-πλεονάσματα που θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες θα συμπεριληφθούν σε 

επόμενη ανακοίνωση που θα γίνει μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων. 



Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς. 
 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

  Ματζιάρης Α. Παύλος 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 

 


