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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

 
                              Τρίκαλα,   15-07-2016 

                                                        Αριθμ. πρωτ: 8317  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

------- 

 

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Καραδήμα  
                                Ε.Τζίκα 
Τηλ.:                       : 24310 46456 
FAX                         : 24310 46470 
E-mail                     : mail@dide.tri.sch.gr 

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

μας 

 

 

ΘΕΜΑ: "Οργανικά  κενά  μετά  από  ρύθμιση υπεραριθμιών  – αιτήσεις  οριστικής  
τοποθέτησης  και βελτίωσης για το σχολικό έτος 2016-2017" 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 10η/15-07-2015 Πράξη του και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 269/2000, τις διατάξεις του άρθρου 30, κεφ. Γ’, παρ. 4 του Ν.3848/2010, τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 
50946/Δ2/26-05-2010 και 60818/Δ2/27-05-2011 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καθώς και με τον νόμο 
4186/17-09-2013 άρθρο 36 παρ.18., ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από τη 
ρύθμιση των υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2016-2017, 
όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 

 

κ α ι  κ α λ ε ί 
 

1) τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον Δεκέμβριο του 2015 
 

2) τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και έχουν υποβάλει αίτηση 
οριστικής τοποθέτησης τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

3) τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Τρικάλων. 
 

4)  τους εκπαιδευτικούς που έχουν παραμείνει υπεράριθμοι (μετά τη διαδικασία ρύθμισης 
υπεραριθμίας) και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις, κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/1997, 
συγκρινόμενοι με όλους τους καθηγητές που ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση. 

 

5) τους εκπαιδευτικούς που επανέρχονται από απόσπαση στο εξωτερικό. 
 



να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ/νσης 
Δ.Ε. ν. Τρικάλων από την Παρασκευή 15-07-2016 έως και την Πέμπτη 21-07-2016 και ώρα 12:00 με 
βάση τα κενά που ανακοινώνονται στο συνημμένο πίνακα. 

 

Για τις τοποθετήσεις αυτές σε οργανικά κενά επισημαίνουμε τα  παρακάτω: 
 

     α. Στις δηλώσεις – αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικό κενό μπορούν να αναγραφούν 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. Καθηγητές που υπέβαλαν τον Δεκέμβριο του 2015 αίτηση Βελτίωσης θέσης και δεν επιθυμούν 
να δηλώσουν κάποιο οργανικό κενό, μπορούν να μην καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης. Θα 
παραμείνουν στο σχολείο της οργανικής τους, ενώ η αίτηση που αρχικά είχαν υποβάλει θα θεωρηθεί 
ως μη υποβληθείσα. 

 

δ. 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. 

 

ε. 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. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΗΣ ΔΔΕ 

 

Η αίτηση προτίμησης θα υποβληθεί μέσω του Π.Σ. (Πληροφοριακό σύστημα) της Δ.Δ.Ε. και 
μόνο (από τις online υπηρεσίες της ιστοσελίδας http://dide.tri.sch.gr/ επιλέγοντας « Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών»). 

 

Συγκεκριμένα: 
 

• Από  την  ιστοσελίδα  της  ΔΔΕ  (http://dide.tri.sch.gr)  επιλέξτε  ΣΥΝΔΕΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (δεξιά στην οθόνη) 

• Εισάγετε ΜΟΝΟ τον Αριθμό Μητρώου σας, το ΑΦΜ σας και τον κωδικό πρόσβασης 
• Προς αποφυγή ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας σχετικά με τον κωδικό 

πρόσβασης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν διαγραφεί όλοι οι κρυπτογραφημένοι 
κωδικοί από το σύστημά μας. Επομένως, θα είναι σαν να συνδέεστε για πρώτη 
φορά, με τον κωδικό της αρεσκείας σας. 

• Το πεδίο email το αφήνετε κενό 
• Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ακόμα κι αν 

υποβάλλετε αίτηση ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) 
• Πιέστε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ για κάθε σχολείο που θέλετε να δηλώσετε (μέχρι 

20) 

http://dide.tri.sch.gr/


• Μην ξεχνάτε να επιλέγετε την εντοπιότητα ή τη συνυπηρέτηση (όπου υπάρχει) 
• Αφού δηλώσετε με τη σειρά τα σχολεία που επιθυμείτε, πιέστε αποθήκευση 
• Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας 
• Στη συνέχεια, πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επισκεφθείτε τη ΔΔΕ ή να επικοινωνήσετε με 

τη γραμματεία του  ΠΥΣΔΕ, ώστε να επικυρώσετε την αίτησή σας με αριθμό 
πρωτοκόλλου, για να ληφθεί υπόψη.  

 

Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η παραπάνω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των 
εργασιών του Συμβουλίου. 

 
 

Συνημμένα: 
 

1.  Πίνακας οργανικών κενών που απέμειναν μετά τη ρύθμιση 
υπεραριθμίας σχολ. έτους 2015-16. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 
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