ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------

Τρίκαλα 21 -07-2020
Αριθμ. πρωτ: 7753/Φ.33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
------Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες :
Τηλ.:
FAX
E-mail

Μ. Μπότσαρη 2
42100 Τρίκαλα
Ε. Καραδήμα
Τ. Γάλλου
: 24310 46456
: 24310 46470
: mail@dide.tri.sch.gr

ΠΡΟΣ:
1. τους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων
2. τους καθηγητές σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ: "Εναπομείναντα Οργανικά κενά μετά τις οργανικές τοποθετήσεις από αιτήσεις
οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2020-2021"
Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η/21-07-2020 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, τοποθέτησε σε οργανικά κενά σχολικών
μονάδων γενικής παιδείας και ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικούς από μετάθεση, βελτίωση θέσης - οριστική
τοποθέτηση και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του
για το σχολικό έτος 2020-2021 και
καλεί
1) τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο 2019
2) τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και έχουν υποβάλει αίτηση
οριστική ς τοποθέτησης τον Νοέμβριο 2019
3) τους εναπομείναντες υπεράριθμους που επιθυμούν να εξεταστεί η αίτηση βελτίωσης τους σύμφωνα
με το αρ.14, παρ.6, περ.γ του Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997
να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωση θέσης, για
την τοποθέτησή τους από την Τετάρτη 22-07-2020 έως και την Δευτέρα 27-07-2020 και ώρα 14:00 στα
υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω
π ίν α κ α :
ΣΧΟΛΕΙΟ
6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ04.04
ΠΕ89.01
ΤΕ01 (ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ)
ΠΕ04.04

ΚΕΝΑ
1
1
2
1

ΩΡΕΣ
17
19
48
15

ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΛΗΣ
ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ
1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ04.01
ΠΕ04.04
ΠΕ03

1
1
1

23
13
12

ΠΕ04.04

1

15

ΠΕ87.09

1

21

Oι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά τους
e-mail, στο e-mail της Δ.Ε. mail@dide.tri.sch.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας αποστολής της αίτησης με αυτόν τον
τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να
αποστέλλουν την αίτησή τους μέσω του σχολείου. Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί η αίτηση να
αποσταλεί μέσω fax (24310-46470) και για την επιβεβαίωση της λήψης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επικοινωνήσουν με το 24310-46454.
Για τις τοποθετήσεις αυτές σε οργανικά κενά επισημαίνουμε τα
παρακάτω:
α. Στις δηλώσεις – αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικό κενό μπορούν να επιλεγούν κατά σειρά
προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως ομάδων και όμορων ομάδων.
β. Στις δηλώσεις – αιτήσεις τοποθέτησης οι καθηγητές καλούνται να δηλώσουν εκτός από τις
σχολικές μονάδες που εμφανίζονται στον πίνακα να έχουν κενά και άλλες σχολικές μονάδες στις
οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, καθώς οι αιτήσεις συνεξετάζονται και είναι πιθανόν να
προκύψουν και άλλα κενά από μετακινήσεις καθηγητών λόγω βελτίωσης θέσης.
γ. Ο υπολογισμός των μορίων εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα γίνει με βάση τους
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Υ.11315/31-10-2014 εγκυκλίου του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
δ. Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ αν δεν υποβάλουν
αίτηση οριστικής τοποθέτησης, όπως δικαιούνται, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις
που τυχόν δε θα έχουν καλυφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 100/1997.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

