
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,    31-05-2022 
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: Σταματία Ντεμογιάννη   
Τηλέφωνο: 2310  -   643042   
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr   
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr   

    
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων 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 Τρίτη  31/05/2022 έως και την Τετάρτη   

08/06/2022 μέχρι τις 23.59 μ.μ. τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, 

ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους 

στην πλατφόρμα http://dipevthess.sch.gr:8080/ait/. 

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα. 

 Δικαιολογητικά εντοπιότητας - συνυπηρέτησης. 

 Βεβαίωση πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. 

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

λόγους υγείας των ιδίων, των τέκνων και των συζύγων. 

Για όσους επικαλούνται  λόγους υγείας γονέα:   βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία και βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας.  

Για όσους επικαλούνται λόγους υγείας αδελφών: βεβαίωση Α/θμιας - Β/θμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής ή ΚΕΠΑ και δικαστική απόφαση που ορίζει την επιμέλειά τους. 

 Βεβαίωση εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής γονιμοποίησης. 

 Βεβαίωση φοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών (μόνο για φοίτηση στο ΔΙΠΑΕ).
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     Επισημαίνουμε ότι για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ δεν ανακοινώνεται πίνακας κενών λειτουργικών 

θέσεων (λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν).  

 
Σημειώνουμε ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού για απόσπασή του σε άλλο 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε υπηρεσία ή σε Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης  ανακαλείται αυτοδίκαια. 

 
Η διαδικασία των τοποθετήσεων θα διενεργηθεί όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ.50/96 (υπεράριθμοι, 

εκπαιδευτικοί στη διάθεση, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, αποσπάσεις εκτός). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στην εν λόγω διεύθυνση, ακολουθώντας τις οδηγίες που 

επισυνάπτονται.  

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης  http://dipe-v-

thess.thess.sch.gr/ 

 

 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
  
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
 

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

		2022-05-31T12:30:14+0300
	Iordanis Tavridis
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




