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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,  10 -7-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

  
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 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05,  ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, 

ΠΕ86 για αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ» 
  

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης καλεί από την Παρασκευή 10-7-2020 έως και την 

Κυριακή 26-7-2020 μέχρι τις 14.00 μ.μ. τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, 

ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και 

επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην 

πλατφόρμα drakator.gr/g.  

Π ρ ο σ ο χ ή: 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής: 

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2) Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα. 

3) Δικαιολογητικά εντοπιότητας - συνυπηρέτησης (για όσους τα επικαλούνται). 

4) Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ για όσους επικαλούνται 

λόγους υγείας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας γονέα απαιτείται και 

πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία). 

5) Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης, αν επικαλείται 

εξωσωματική γονιμοποίηση. 

6) Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και δικαστική απόφαση 

επιμέλειας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας αδερφών). 
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7) Βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών. 

H πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα της μεταφόρτωσής τους, αφού προηγουμένως έχουν 

αποθηκευτεί στον υπολογιστή. Πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος 

δίνονται και τηλεφωνικά. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις τοποθέτησης (δήλωση σχολικών μονάδων) για 

απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης θα γίνουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με το  

χρονοδιάγραμμα επίσης μέσω της πλατφόρμας drakator.gr/g.. Όσοι εκπαιδευτικοί για 

οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουν να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης ή να επισυνάψουν  

κάποιο δικαιολογητικό στην πλατφόρμα, θα έχουν τη δυνατότητα να τα υποβάλλουν 

ιδιοχείρως στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (21-8-2020 έως 24-08-2020 για τις ειδικότητες ΠΕ05,  

ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και 28-8-2020 έως 31-8-2020 για τις ειδικότητες ΠΕ60, 

ΠΕ70). 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στην εν λόγω διεύθυνση, ακολουθώντας τις 

οδηγίες που επισυνάπτονται, ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τη προϋπηρεσία τους και 

οτιδήποτε άλλο τους αφορά προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία έλεγχου από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης. 

Είναι αυτονόητο πως η διαδικασία των τοποθετήσεων θα διενεργηθεί όπως αυτή ορίζεται 

από το Π.Δ.50/96 (Υπεράριθμοι, εκπαιδευτικοί στη Διάθεση, Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, 

Αποσπάσεις εκτός). Όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κάνουν απόσπαση εντός του 

ΠΥΣΠΕ οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση 

που κριθούν υπεράριθμοι ή επιθυμούν να κριθούν με τη διάθεση και τοποθετηθούν σε 

άλλο σχολείο, διατηρούν επίσης το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να δηλώσουν σχολεία 

για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ στο δεύτερο χρόνο που θα δοθεί για τις δηλώσεις 

τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση  απλά δε θα δηλώσουν σχολεία και θα εξαιρεθούν της 

διαδικασίας. 

Η ενημέρωση για το χρονικό διάστημα δηλώσεων τοποθέτησης (επιλογή σχολείων 

βάσει των λειτουργικών κενών) θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης 

Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

 

Επισυνάπτονται οι Οδηγίες καταχώρισης μέσω της πλατφόρμας. 

                                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

                                                                                                  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

                                                                                                      ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 


		2020-07-10T15:53:47+0300




