
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

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 
Ταχ. Θυρίδα : 32042 - Τ.Κ. 564 10  
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
FAX  : 2310  640-265 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr  
Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr
 

 
 

 Θεσσαλονίκη, 27-06-2012 
        Αρ. Πρωτ: 9592. 
         
     
 
 
 
 
Προς:Τους Δ/ντες Σχολικών  
           Μονάδων της Διεύθυνσης  
          Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 
Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών οι 
οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ» 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα μείνουν στη Διάθεση του 

ΠΥΣΔΕ μετά και το πέρας της διαδικασίας των επανατοποθετήσεων θα 
παραμείνουν στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης του τρέχοντος διδακτικού 
έτους 2011-2012 για τους καλοκαιρινούς μήνες έως την εκ νέου τοποθέτηση 
τους κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2012-2013. Αν οι εκπαιδευτικοί 

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί 

προσωρινά σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες το τρέχον διδακτικό έτος, θα 
κάνουν πράξη ανάληψης την 29η Ιουνίου 2012 και τη θερινή υπηρεσία στο 
σχολείο που είχαν τις περισσότερες διδακτικές ώρες. Σημειώνεται ότι οι 

Διευθυντές των σχολείων δεν θα πρέπει να τους συμπεριλάβουν στο κανονικό 

πρόγραμμα μαθημάτων του διδακτικού 2012-2013, όμως μπορούν να τους 

αναθέσουν θερινή υπηρεσία. 

 Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν οργανικά:  

α) αν μετατέθηκαν στις περιοχές Γ, Δ και Ε του Νομού Θεσσαλονίκης με την 

αριθμ. 40652/Δ2/09-04-2012 Υπουργική Απόφαση  θα παρουσιαστούν στη 
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ στις 29/6/2012 στις 9 π.μ.  

β) αν επέστρεψαν από το εξωτερικό και δεν μετείχαν στις διαδικασίες των 

τοποθετήσεων και αν ήταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν είχαν τοποθετηθεί σε 

κάποιο σχολείο κατά το διδακτικό έτος 2011-2012 για οποιοδήποτε λόγο (απόσπαση 

σε φορέα, απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ, άδεια, εξ ολοκλήρου διάθεση στην Α/θμια 

κ.λ.π) θα παρουσιαστούν στο σχολείο από το οποίο μισθοδοτούνται. 
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Αν δεν μισθοδοτούνται από κάποιο σχολείο, αλλά από μισθοδοτικές 

καταστάσεις της Διεύθυνσης θα παρουσιαστούν [όπως οι εκπαιδευτικοί της κατηγ. α)] 

στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ στις 29/6/2012  στις 9 π.μ. 

 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

  

  

 Ματζιάρης Α. Παύλος 

 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 
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