
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

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

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

Θεσσαλονίκη, 19-09-2018 
Αρ. πρωτ.: 15987 

         
     
 
     Προς:   
     Όλες τις σχολικές μονάδες της  

Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

      
 

 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 
Ε-mail 

: Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
: 564 30 - Θεσσαλονίκη 
: Μ. Μήτρα 
: 2310-587228 
: 2310-640265 
: mail@dide-v.thess.sch.gr 
 

Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών σε κατ’οίκον διδασκαλία» 

Σχετ.:  1) Η περίπτωση γ, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε 
 και ισχύει από την παρ. 8, του άρθρου 28 του Ν.4186/2013. 
 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους/ 
τις εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας για την ύπαρξη Λειτουργικών Κενών για κατ’οίκον 
διδασκαλία σε σχολικές μονάδες, εν προκειμένω: 

1) Λειτουργικά κενά σε εξεταζόμενα μαθήματα απολυτήριων εξετάσεων για μαθητή της Γ’ τάξης 
του 1ου ΓΕ.Λ. Μενεμένης. 

2) Λειτουργικά κενά σε εξεταζόμενα μαθήματα απολυτήριων εξετάσεων για μαθητή της Γ’ τάξης 
του ΓΕ.Λ. Χαλάστρας. 

3) Λειτουργικά κενά σε εξεταζόμενα μαθήματα προαγωγικών εξετάσεων για μαθητή της Α’ τάξης 
του 4ου ΓΕ.Λ.  Σταυρούπολης. 

4) Λειτουργικά κενά σε εξεταζόμενα μαθήματα προαγωγικών εξετάσεων για μαθητή της Α’ τάξης 
του 1ου Γυμνασίου  Πεύκων. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν, για συμπλήρωση ωραρίου ή με 
υπερωριακή απασχόληση, οφείλουν: 

 να επικοινωνήσουν οι ίδιοι για περαιτέρω πληροφορίες με το αντίστοιχο σχολείο και να 
καταθέσουν αίτηση στο σχολείο έως την Δευτέρα 24-09-2018, στην οποία θα αναγράφονται οι 
ώρες απασχόλησης και το αντίστοιχο μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν, (με προσδιορισμό 
για συμπλήρωση ωραρίου ή με υπερωριακή απασχόληση).  

 να συνοδεύσουν την αίτησή τους με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από το οποίο 
προέρχονται. 
Ο/Η Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας, όπου δηλώνεται το κενό, οφείλει να συντάξει τη 

σχετική Πράξη ανάθεσης διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος, επισυνάπτοντας την αίτηση του/της 
εκπαιδευτικού, το ωρολόγιο  πρόγραμμα του σχολείου του/της αιτούντα-ούσας εκπαιδευτικού και να 
αποστείλει με διαβιβαστικό τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης προς έγκριση από το ΠΥΣΔΕ.  

 

Ο Διευθυντής 
Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 
 

 
Παύλος Α. Ματζιάρης  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ 

Διοικητικού 
 

Μαρία Στρουθοπούλου  
 



 

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας Σχ. Μονάδων: 

α/α Σχολικές Μονάδες Διευθυντής/-ντρια Τηλέφωνα επικοινωνίας 

1 1ο ΓΕ.Λ. Μενεμένης κ. Αναγνώστου 2310 748430 

2 ΓΕ.Λ. Χαλάστρας κ. Μαλλιάς 2310 792657 

3 4ο ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης κ. Τζαμτζής 2310 659540 

4 1
ο
 Γυμνάσιο Πεύκων κ. Τζικούδη-Παπαγεωργίου 2310 674659 
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