
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,24-08-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  

Τ.Κ. – Πόλη: 564 30 Σταυρούπολη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Πληροφορίες: Ευδοκία Καρακατσάνη  

Τηλέφωνο: 2310 - 643042  

Φαξ: 2310 - 643046  

Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr  

E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr  

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών Ειδικής Αγωγής ΠΕ60, ΠΕ70 & 

ΠΕ11 από άλλα ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης» 

 
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης καλεί από Παρασκευή 24-08-2018  έως και την 

Δευτέρα  27-08-2018 και ώρα 12:30 τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ11 

αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν δήλωση 

τοποθέτησης.  

Σας ενημερώνουμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά οι δηλώσεις τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ 

Δυτικής Θεσσαλονίκης θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 

http://pyspedt.gr/dilosi/index.php .  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  μπαίνουν στην εν λόγω διεύθυνση,  όπου στην αρχική 

οθόνη  καταχωρούν με κεφαλαία γράμματα μόνο το επώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους. 

Πατώντας «Συνέχεια» το σύστημα ζητά από τον εκπαιδευτικό   έναν (1)  τετραψήφιο  αριθμό 

(pin) της επιλογής του. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το password για την είσοδο του εκπαιδευτικού 

στην πλατφόρμα. Τον γνωρίζει μόνο ο ίδιος και σε συνδυασμό με το επώνυμο και τον αριθμό 

μητρώου διασφαλίζει το απόρρητο των δεδομένων. Θα χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στην 

πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης, τη διόρθωση, την τροποποίηση,  έως και την οριστική 

υποβολή (Δευτέρα 27.08.2018 και ώρα 12:30).  

Προσοχή: Απλή «Αποθήκευση» δεν σημαίνει ότι έχει υποβληθεί η αίτησή σας. Πρέπει να 

επιλέξετε «Οριστική Υποβολή» ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.   

Μετά την «Οριστική Υποβολή» δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση της αίτησης του 

εκπαιδευτικού. Επίσης δεν δύναται τροποποίηση μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής.  

Πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος δίνονται κατά την είσοδό σας 

στην πλατφόρμα. 
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Επιλέγοντας το πεδίο «Βιβλίο Επισκεπτών» θα μπορέσετε να υποβάλετε ερωτήματα για 

τυχόν απορίες που αφορούν στη συμπλήρωση της δήλωσής σας.  

  

 

 

Επισυνάπτεται:  πίνακας λειτουργικών κενών  
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 
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