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

ΘΕΜΑ: "Εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής
Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2022-2023"
Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 14η/31-05-2022 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 Γενικής Παιδείας και
Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό
έτος 2022-2023, όπως φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και
καλεί
1) τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον
Νοέμβριο 2021
2) τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση του ΠΥ ΣΔΕ Τ ρικάλων και έχουν
υποβάλει αίτη ση οριστική ς τοποθέτη σης τον Νοέμβριο 2021
3) τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Τρικάλων
(Γενικής Παιδείας)
4) τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς στην Γενική παιδεία (που βρίσκονται στην
Διάθεση του ΠΥΣΔΕ)
5) τους εναπομείναντες υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εξεταστεί η
αίτηση βελτίωσης (αρ.14, παρ.6, περ.γ του Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε από
το Π.Δ. 100/1997)
6) τους εναπομείναντες υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν Οριστική
τοποθέτηση (ν.4692/2020 , άρθρο 19, ΠΑΡ. 15&16)
να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησηςΒελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά Γενικής

Παιδείας της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Τρίτη 31-05-2022 έως και
την Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 12:00.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Oι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να τοποθετηθούν ( οριστικά ή με
βελτίωση θέσης) σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2022-2023, θα
υποβληθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΔΕ
Τρικάλων, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον εξής σύνδεσμο:
https://srv-dide.tri.sch.gr/submit
H ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με
χρήση των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού του εκπαιδευτικού (δλδ. του
λογαρισμού που διαθέτει στο sch.gr).
Μετά την επιτυχή είσοδο, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει (από την αρχική σελίδα)
εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες.
Για τεχνικές απορίες επικοινωνήστε με τoν κ. Δημητρίου στο 2431046452, για άλλες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ στο 2431046456.
Σε περιπτώσεις υποβολής αίτησης θεραπείας παρακαλούμε αυτές να υποβάλλονται
αμέσως μετά την συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αποκλειστική
προθεσμία τριών ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν από την επόμενη συνεδρίαση
του ΠΥΣΔΕ.
Για τις τοποθετήσεις αυτές
επισημαίνουμε τα παρακάτω:

σε

οργανικά

κενά

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.
Τέλος, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να
ενημερωθούν αμελλητί και
ενυπόγραφα για το παρόν έγγραφο όλοι οι

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα καθώς και όσοι
απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΛΕΝΗ –ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

