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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10-08-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΥ 

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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη   

Πληροφορίες: Καρακατσάνη Ε.   

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 Δηλώσεις Τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και 

για αποσπάσεις εντός περιοχής της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) της Διεύθυνσης Π.Ε. 
Δυτικής Θεσ/νίκης για το σχ. έτος 2020-2021» 

  

 
Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που ήρθαν με Απόσπαση στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης να 
κάνουν Δήλωση Τοποθέτησης σε λειτουργικά Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ Δυτικής Θεσ/νίκης από 
Δευτέρα 10-08-2020 έως και Τετάρτη 12-08-2020 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Επιπλέον, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (πλην των 
νεοδιόριστων) να υποβάλλουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, αίτηση απόσπασης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εντός της 
περιοχής της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2020-2021, στο ίδιο 
διάστημα, δηλαδή από Δευτέρα 10-08-2020 έως και Τετάρτη 12-08-2020 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να συνυποβάλουν αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδότηση, ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας λόγω κορονοϊού ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr μαζί με την αίτησή τους όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που επικαλούνται, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 
57673/Ε4/18-05-2020 εγκύκλιο αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και 
47130/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) σχετική εγκύκλιο αποσπάσεων των 
εκπαιδευτικών όσον αφορά τη μοριοδότηση. 

Τα δικαιολογητικά μοριοδότησης είναι τα εξής: 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
2. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα 
3. Δικαιολογητικά εντοπιότητας - συνυπηρέτησης (για όσους τα επικαλούνται) 
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4. Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (για όσους 
την επικαλούνται) 

5. Βεβαίωση Α/θμιας-Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ για όσους επικαλούνται λόγους 
υγείας (αν οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται λόγους υγείας γονέα απαιτείται και 
πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία) 

6. Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης, αν επικαλούνται εξωσωματική 
γονιμοποίηση. 

7. Βεβαίωση Α/θμιας-Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και δικαστική απόφαση 
επιμέλειας (αν οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται λόγους υγείας αδερφών) 

 
Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Κεντρικής Μακεδονίας και θα εξεταστούν από 

αυτό. 
Συνημμένα παρατίθεται Πίνακας των λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ Δυτικής 

Θεσ/νίκης για το σχολικό έτος 2020-21. 
 
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
  
  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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