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Θέμα: «Ανακοίνωση Τοποθετήσεων από Μεταθέσεις, Βελτιώσεις και Οριστικές 

Τοποθετήσεις» 
 
Από το ΠΥΣΔΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται οι 

τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης α) των 

εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στις περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητάς του (Γ, Δ και 

Ε) β) όσων ζήτησαν βελτίωση θέσης μέσα στις περιοχές αυτές γ) όσων έληξε η 

απόσπασή τους σε Ελληνικά σχολεία του Εξωτερικού δ) όσων χαρακτηρισμένων 

υπεραρίθμων μετείχαν των διαδικασιών τοποθετήσεων βάσει της παρ. 6 περ. γ του 

άρθρου 14 του ΠΔ50/96 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100/97 και ε) όσων 

βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέλαβαν οργανικές θέσεις  καλούνται να 

υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, συμπληρωματική δήλωση στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης για τις θέσεις που έμειναν κενές από 29-6-2012 έως και 3-7-2012 

(παρ. 11 του άρθ. 15 του ΠΔ 50/96). Όλα τα εναπομείναντα κενά θα βρίσκονται 

καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης: 

http://dide-v.thess.sch.gr και αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Διευκρινίζεται ότι τη δήλωση τοποθέτησης θα υποβάλουν 
ΜΟΝΟ οι εκπαιδευτικοί που στην ειδικότητα τους υπάρχουν κενά στη 

Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 

22, Σταυρούπολη) από 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/96 

(όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100/97), μετά την προαναφερθείσα διαδικασία οι 

εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους θα 
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τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, 

παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και 

τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου.  

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων για διόρθωση 

συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων (ενστάσεις) (παρ. 15 του άρθρου 15 του ΠΔ 

50/96). 

Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες 

οργανικές θέσεις τους με τη λήξη του διδακτικού έτους (29-6-2012). Κατ΄ εξαίρεση, 

όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται αιτιολογημένα με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία των εξετάσεων οφείλουν να παρουσιαστούν εντός ευλόγου χρόνου μετά 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 

2012. 

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις μετά τις 29-6-2012, θα 

αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 10-7-2012. 

 

 Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

  

  

 Ματζιάρης Α. Παύλος 

 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 
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