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Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Καραδήμα  
                                Ε.Τζίκα 
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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  μετά  τις οργανικές τοποθετήσεις από αιτήσεις 
οριστικής  τοποθέτησης  και βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2018-2019" 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/04-06-2018 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 του Ν.3848/2010, με τους νέους κλάδους/ειδικότητες 
του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄) και τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ22/75401/Δ4/15-05-2018 (ΦΕΚ1664) και 
76099/Δ2/11-05-2018 Υ.Α. αναθέσεων μαθημάτων που εκδόθηκαν αρμοδίως από τις Διευθύνσεις 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σπουδών, Οργάνωσης και Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από οργανικές τοποθετήσεις 
καθηγητών που ζητούσαν οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 

 
κ α ι  κ α λ ε ί 

 
1) τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο 2017 

 
2) τους εκπαιδευτικούς που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και έχουν υποβάλει αίτηση 

οριστικής τοποθέτησης τον Νοέμβριο του 2017. 
 

3) τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Τρικάλων. 
 
 

να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης  από την Τρίτη 05-06-2018 έως και την Τετάρτη 06-06-
2018 και ώρα 13:00  στο γραφείο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (313) 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  Νοέμβριο 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. 

 
Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του 
Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.4551/Φ.33/17-05-2018 έγγραφο της Δ.Ε. Τρικάλων. 

Οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου    
τους. 

 
 

      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

                ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 
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