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      Προς:  

Τους Δ/ντες Σχολικών Μονάδων της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

        

 

Θέμα: «Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών από βελτίωση-οριστική τοποθέτηση-

μετάθεση» 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:  

1) μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης, 

2) ζήτησαν βελτίωση μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης,  

3) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και  

4) χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν ζήτησαν βελτίωση αλλά εκδήλωσαν την επιθυμία 

τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 6 

περ. γ του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τ.Α’/ 8-3-85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 

94 τ.Α΄) άρθρο 12  

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες από Παρασκευή 

05-07-2013 έως και Τετάρτη 10-07-2013 στις 12:00πμ στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις μόνο από εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι ανήκουν σε κλάδο που υπάρχει κενό. 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

α) Θα καλυφθούν σε πρώτη φάση μόνο οι κενές οργανικές θέσεις που ανακοινώθηκαν 

σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά μορίων και τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης, εκτός από τα 

αναρτημένα οργανικά κενά, μπορούν να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, και ως πιθανά 

κενά τα από βελτίωση, δηλαδή τα σχολεία των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που 

έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης και που μπορεί  να ικανοποιηθεί η αίτησή τους. 



β) Εάν με την παραπάνω διαδικασία παραμείνουν οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες, θα 

κληθούν εκ νέου οι εκπαιδευτικοί να τα δηλώσουν. 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία 

των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β), παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ισχύει η 

προσωρινή τους τοποθέτηση σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10020/27-6-2013 απόφαση του Δντη 

Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

Οι τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και 

ειδικότητα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου αυτού θα πρέπει να δηλώνουν κενές 

οργανικές θέσεις μόνο στην ειδικότητά τους. 

Όλα τα κενά θα βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης: http://dide-v.thess.sch.gr . 

Όσον αφορά στις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, δίδεται προθεσμία 

για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων (ενστάσεις), ως τη 

Δευτέρα 8-7-2013 και ώρα 12:00. 

 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

   

  Ματζιάρης Α. Παύλος 

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 

  


