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

ΘΕΜΑ: "Οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών – αιτήσεις οριστικής
τοποθέτησης και βελτίωσης για το σχολικό έτος 2017-2018"
Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 9η/26-05-2017 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 και τον ν. 4186/17-092013 άρθρο 36 παρ.18., ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από τη ρύθμιση των
υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως φαίνεται
στον επισυναπτόμενο πίνακα
και καλεί
1) τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον Φεβρουάριο 2017
2) τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και έχουν υποβάλει αίτηση
οριστικής τοποθέτησης τον Φεβρουάριο του 2017.
3) τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Τρικάλων.

να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται παρακάτω) από το Σάββατο 26-05-2017 έως και την Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 14:00 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 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. Καθηγητές που υπέβαλαν τον Φεβρουάριο του 2017 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.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
- Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΘΗΝΑ»
- Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο
σύστημα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://athena.net.gr/athena/personalinfo/
Όσοι έχουν ήδη λογαριασμό μπορούν να συνδεθούν με το όνομα χρήστη και των κωδικό που έχουν
επιλέξει.
Για την εγγραφή στην υπηρεσία, επιλέξτε στο τέλος της οθόνης:
Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εγγραφείτε εδώ
Στη συνέχεια εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου σας, το ΑΦΜ σας και το email σας. Επιλέξτε έναν κωδικό
της αρεσκείας σας (με 8 χαρακτήρες τουλάχιστον), εισάγετε και τον κωδικό ασφαλείας (captcha) και
ολοκληρώστε την εγγραφή σας.
Ελέγξτε το mail σας για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
- Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε στο δεξί μέρος της οθόνης «Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης /
βελτίωσης θέσης», κάνοντας κλικ στο «εδώ»
- Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ελέγξετε τα μόριά σας και τους Δήμους εντοπιότητας και
συνυπηρέτησης
- Επιλέξτε μέχρι είκοσι (20) σχολεία που επιθυμείτε, με τη σειρά που επιθυμείτε. Μπορείτε επιπλέον
και να αλλάξετε τη σειρά προτίμησης μετακινώντας τα πάνω ή κάτω
- Αφού επιλέξετε τα σχολεία που θέλετε, πιέστε «Αποθήκευση»
- Η αίτησή σας έχει καταχωριστεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα της αποδοθεί αριθμός
πρωτοκόλλου, ώστε αν θέλετε να συνδεθείτε εκ νέου και να την εκτυπώσετε πρωτοκολλημένη.
Για τυχόν προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε με τον κ. Δημητρίου στο 2431046452

Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η παραπάνω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του
Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 79303/Ε1/12-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου τους.
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