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Προς: 

Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων 

της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης 

της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αλλά δεν επιλέγηκαν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., 

εκπαιδευτικών που είναι στελέχη εκπαίδευσης και ανήκαν οργανικά στα πρώην 

Πειραματικά Σχολεία (νυν Π.Π.Σ.) και των χαρακτηρισθέντων Υπεραρίθμων» 

   

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης: 

 

1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αλλά δεν 

επιλέγηκαν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 6 

του Ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. ιγιγ, παρ. 4
α
 του άρθρου 329 του 

Ν. 4072/2012. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα κριθούν ξεχωριστά για την οριστική τους 

τοποθέτηση και συγκεκριμένα θα προηγηθούν των υπαράριθμων εκπαιδευικών καθότι 

σύμφωνα με τη νομοθεσία τοποθετούνται στις πρώτες οργανικές θέσεις που αθ 

κενωθούν. 

2. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στελέχη εκπαίδευσης και ανήκαν οργανικά στα πρώην 

Πειραματικά Σχολεία (νυν Π.Π.Σ.), στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της ΔΕΠΠΣ για τα ΠΠΣ και με δεδομένο ότι 

απώλεσαν την οργανική θέση που κατείχαν, τοποθετούνται με τη διαδικασία τοποθέτησης 

των υπεραριθμιών. 

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν 

υπεράριθμοι με την αριθμ. 28/27-06-2013 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται να 

υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας, στις 

οποίες υφίστανται οργανικά κενά και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές οργανικές 



θέσεις σχολικών μονάδων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με την 

παρ. 1 περ. 6β του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τ.Α’/22-5-97)  «Τροποποίηση του Π.Δ. 

50/96 (ΦΕΚ 45τ.Α’/ 8-3-85) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». 

Η τοποθέτηση για άρση υπεραριθμίας σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας γίνεται 

μόνο, όταν καλυφθούν τα κενά της ομάδας, στην οποία ανήκει ο υπεράριθμος 

εκπαιδευτικός. 

Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν σχολείο της ομάδας τους προηγούνται, δηλαδή ακόμη 

κι αν υπάρχει εκπαιδευτικός με περισσότερα μόρια, ο οποίος ανήκει σε όμορη ομάδα, δεν 

μπορεί να καλύψει το κενό. Το καλύπτει ο εκπαιδευτικός που ανήκει στην ομάδα.  

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν τις δηλώσεις τοποθέτησης στη Δ/νση Δ.Ε. 

Δυτικής Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) από την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη, 

έως και την 1η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Όλα τα κενά και πλεονάσματα θα 

βρίσκονται αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης καθώς 

και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης: http://dide-v.thess.sch.gr  

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου 

πίνακα καθώς και να αναρτηθεί το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου 

σας.   

 

 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

   

   

  Ματζιάρης Α. Παύλος 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 

 

 

 


