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Προς: 

Σχολεία αρμοδιότητας της  

ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Θέμα: «Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ – Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ» 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μετά και τις 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ και τις διάφορες μεταβολές που έχουν 

προκύψει στις σχολικές μονάδες και καλούνται: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που στον κλάδο τους ανακοινώνονται  κενά και επιθυμούν να αποσπαστούν για το 

σχολικό έτος 2017-18 σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν: 

i. συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασης και 

ii. να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. 

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση μοριοδότησης, ενώ θα πρέπει και να κατατεθεί 

υπογεγραμμένη και η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης. 

2. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση 

τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και να την καταθέσουν υπογεγραμμένη μαζί τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή η μοριοδότηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών 

υπάρχει ήδη από τις Υ.Α. απόσπασής τους, απαραίτητο είναι να κατατεθούν μόνο δικαιολογητικά που 

αφορούν σε εντοπιότητα εκπαιδευτικού, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικού, καθώς και σε εντοπιότητα γονέα 

που πάσχει από ασθένεια η οποία μοριοδοτείται (εφόσον το σχολείο προτίμησης ανήκει στο Δήμο 

εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης). 

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το 

αργότερο έως την Δευτέρα 09-10-2017 και ώρα 13:00, ενώ  οι ηλεκτρονικές δηλώσεις τοποθέτησης θα μπορούν να 

κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα (http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi) εντός της ίδιας προθεσμίας (η αποστολή 

της αίτησης απόσπασης και της δήλωσης τοποθέτησης θα μπορούν να αποστέλλονται και με φαξ στο 2310-640265, 

τηλέφωνο επιβεβαίωσης λήψης φαξ 2310-605703). Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπάρχουν στον 

παραπάνω σύνδεσμο. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταθέσει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί 

που έχουν κάνει δήλωση τοποθέτησης σε προηγούμενη πρόσκληση θα βρουν την δήλωσή τους στο ηλεκτρονικό 

σύστημα των αιτήσεων και δεν χρειάζεται να την καταθέσουν εκ νέου παρά μόνο αν επιθυμούν να την 

τροποποιήσουν. 

Σημειώνεται ότι εκτός από τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και 

οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα, στην οποία μπορεί να προκύψει λειτουργικό κενό μετά από απόσπαση 

εκπαιδευτικού. Πίνακας με τα ονόματα και την οργανική θέση των αιτούντων απόσπαση θα ανακοινωθεί την 

Δευτέρα 09-10-2017. 

Οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα δεν θα καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης καθώς θα διατεθούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης: 

 

α/α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 

1 227780 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ07 

2 220752 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ07 

3 181595 ΓΛΑΒΙΝΑ ΟΛΓΑ ΠΕ11 



4 185454 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 

5 206067 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 

6 215824 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ20 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς. 

 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

  Ματζιάρης Α. Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 

 


