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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 
Ταχ.∆/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Θυρίδα : 32042 - Τ.Κ. 564 10 
Πληροφορίες  : Α.Τσακαλοπούλου 
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
FAX  : 2310  640-265 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr  
Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr 
 

Α∆Α  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Να διατηρηθεί µέχρι:  
Θεσσαλονίκη, 25-09-2017 

Αρ. πρωτ.: 16651  
   

 
 
 

 

Θέµα: «Τροποποίηση της αριθµ. 13683/25-8-17 Απόφασης του ∆ιευθυντή της ∆Ε ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης µε θέµα «Μοριοδότηση κριτηρίων για α) τοποθέτηση των 

αποσπασµένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣ∆Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 

και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣ∆Ε β) 

απόσπαση στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο και ∆ιαπολιτισµικό Γενικό Λύκειο 

Ευόσµου» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-85) «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας κα 

Β/θµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθµ.75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.ΕΘ µε θέµα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από 

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ ΚΕ∆∆Υ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και 

Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018». 

3. Την αριθµ.13683/25-08-2017 Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης που κύρωσε 

την αριθµ. 48/25-08-2017 Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε θέµα «Μοριοδότηση 

κριτηρίων για α) τοποθέτηση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣ∆Ε για το 

διδακτικό έτος 2017-2018 και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του 

ίδιου ΠΥΣ∆Ε β) απόσπαση στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο και ∆ιαπολιτισµικό Γενικό Λύκειο 

Ευόσµου» 

4. Την αριθµ. 61/25-09-2017 (Θέµα 1o Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης) Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης. 
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Αποφασίζουµε  

 

Τροποποιούµε την αριθµ. 13683/25-08-17 Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆Ε ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης µε θέµα «Μοριοδότηση κριτηρίων για α) τοποθέτηση των αποσπασµένων 

εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣ∆Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και των αποσπασµένων 

εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣ∆Ε β) απόσπαση στο ∆ιαπολιτισµικό 

Γυµνάσιο και ∆ιαπολιτισµικό Γενικό Λύκειο Ευόσµου» και προσθέτουµε σε αυτή το παρακάτω 6ο 

κριτήριο για τις τοποθετήσεις των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε καθώς 

και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ιδίου ΠΥΣ∆Ε: 

6) Λοιποί λόγοι 

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (µεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ) 

σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετικό Καλλικρατικό δήµο από αυτόν όπου ανήκει οργανικά (2 

µονάδες). Οι µονάδες αυτές χορηγούνται για τον Καλλικρατικό ∆ήµο που βρίσκεται η σχολή όπου 

φοιτά ο εκπαιδευτικός κατά τον προβλεπόµενο χρόνο της φοίτησής του. 

 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης  

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές Μονάδες της ∆/νσης ∆.Ε.∆υτ. 

Θεσ/νίκης  
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