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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,   05-05-2022 
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  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Πληροφορίες: Ντεμογιάννη Σταματία   
Τηλέφωνο: 2310  -   643042   
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr   
Ιστοσελίδα: https://dipe-v-thess.thess.sch.gr   
    
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης για 

υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/ βελτίωση θέσης και ανάρτηση 

οργανικών κενών» 

 

Καλούνται 

 

οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ70-71, ΠΕ60-61 και ΠΕ11 της Διεύθυνσης Π.Ε.Β΄ 

Θεσσαλονίκης: 

 που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης 

 που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη  Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης 

 

να υποβάλλουν έντυπη δήλωση τοποθέτησης στην οποία θα αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές 

μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν / τοποθετηθούν οριστικά, από την  

Παρασκευή 06-05-2022 έως και την Τρίτη 10-05-2022 και ώρα 23:59. 

 

      Η έντυπη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/ βελτίωση θέσης θα 

υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και θα αποστέλλεται 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eidagpdt@gmail.com 

 

       Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές. 

 

      Επισημαίνουμε ότι: 

Α)  Μεταξύ των είκοσι (20) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν: 

1. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στους 

επισυναπτόμενους πίνακες. 
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2. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη 

διαδικασία των μεταθέσεων, εφόσον οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις 

μετατεθούν. 

 

Β) Στην εγκύκλιο των μεταθέσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 

αναφέρονται τα εξής: «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά 

την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 

της οικείας περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 16 του Ν. 3699/08 (199Α΄), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/20 (111Α΄).  

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά 

με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται 

σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται 

υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις 

περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για 

τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης» (η με αριθ. πρωτ.: 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιος 

του ΥΠΑΙΘ, σελ. 39-40, ( ΑΔΑ:Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8). 

Η εγκύκλιος θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. 

 

Γ) Ενδέχεται σε ορισμένες σχολικές μονάδες να προκύψει ζήτημα λειτουργικής υπεραριθμίας για το 

σχολικό έτος 2022-2023. 

  

       Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 

παρακαλούνται να λάβουν γνώση όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και 

οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

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

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

 

Επισυνάπτονται: 
 Πίνακας κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τ.Ε. 
 Έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης Ειδικής Αγωγής. 
 Επικαιροποιημένοι πίνακες μορίων μετάθεσης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών (μετά 

την προσθήκη των νέων από μετάθεση εκπαιδευτικών και κατόπιν εξέτασης από το 
Συμβούλιο των ειδικών κατηγοριών). 
 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
  

  
  
                                                                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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