
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,08-08-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 

Πληροφορίες: ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης 

Τηλέφωνο: 2310 - 643042 

Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αίτησης απόσπασης-τοποθέτησης ενδιαφερομένων για 
απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν σε σχολικές 
μονάδες της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης  για το διδακτικό έτος 2022 – 2023» 

 
 

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ: 13108/04-08-2022 Έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής 
Μακεδονίας «Αποστολή πινάκων λειτουργικών κενών και αιτήσεων αποσπασμένων και ενδιαφερομένων για 
απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ» 

 
     Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν 

απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και τα μέλη που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ 

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση με προτιμήσεις ΣΜΕΑΕ  από την Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 

12 Αυγούστου 2022 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

eidagpdt@gmail.com 

(Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη). 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 

1. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου) δικαιολογητικά 
έγγραφα, προκειμένου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλείται ο/η ενδιαφερόμενος/η και να προσμετρηθούν τα 
μόρια που δικαιούται, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αρ.67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ:63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) 
εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
για το 2022-2023».
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Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2. Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα 

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος 

4. Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ για όσους επικαλούνται λόγους 
υγείας (αν ο/η  ενδιαφερόμενος/η επικαλείται λόγους υγείας γονέα απαιτείται και 
πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία)  

5. Δικαιολογητικά εντοπιότητας - συνυπηρέτησης (για όσους/ες τα επικαλούνται) 

6. Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης, αν επικαλείται 

εξωσωματική  γονιμοποίηση 

7. Βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και δικαστική 

απόφαση  επιμέλειας (αν ο/η  ενδιαφερόμενος/η επικαλείται λόγους υγείας 

αδερφών) 

8. Βεβαίωση φοίτησης του/της  ενδιαφερομένου/ης για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή 

για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ σε σχολή που εδρεύει στον Δήμο περιοχής 

απόσπασης. 
 
 
Επισυνάπτονται:  
1.Πίνακες λειτουργικών κενών. 
2. Έντυπο δήλωσης-προτίμησης. 
 

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: 

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

 

   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
  
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ 
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