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ΠΡΟΣ:

1. τους Διευθυντές σχολικών μονάδων
Δ.Ε. Τρικάλων
2. τους καθηγητές σχολικών μονάδων
αρμοδιότητάς μας (μέσω των σχολικών
μονάδων στις οποίες ανήκουν οργανικά
ή προσωρινά)

ΘΕΜΑ: "Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών σε λειτουργικά
κενά για το σχολικό έτος 2017-2018"
Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 15η/04-09-2017 Πράξη του ολοκλήρωσε την επεξεργασία των
λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων και θα ξεκινήσει τη διαδικασία κάλυψης λειτουργικών
αναγκών των σχολείων ευθύνης του, έπειτα από τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές που έλαβαν χώρα έως
σήμερα (παραιτήσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές άδειες, μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης,
λοχείας, ανατροφής τέκνου, αποσπάσεις σε άλλα ΠΥΣΔΕ, στην Κ.Υ. του YΠΠΕΘ. σε φορείς και οργανισμούς του
Υπουργείου Παιδείας κλπ, αποσπάσεις στο εξωτερικό κ.λ.π.).
Η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά γίνεται ως ακολούθως:
1. Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να
λάβουν οργανική θέση, εφόσον αυτοί δεν έχουν καθόλου διδακτικό ωράριο, τοποθετούνται σε ολόκληρο κενό
κατά προτεραιότητα. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που καλύπτουν μεν κάποιες διδακτικές ώρες στην σχολική
τους μονάδα διατίθενται σύμφωνα με την αίτησή τους για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που υπάρχουν
αντίστοιχα κενά, κατά προτεραιότητα.
2. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, δεν συμπληρώνουν ωράριο και αιτούνται
συμπλήρωσης ωραρίου.
3. Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.
4. Τέλος, τοποθετούνται όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσοι έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ
(με τα μόρια απόσπασης).
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης ή συμπλήρωσης
ωραρίου, από 04-09-2017 έως και 06-09-2017 και ώρα 14:00 προκειμένου να τοποθετηθούν σε λειτουργικά
κενά για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης (ή συμπλήρωσης σε λειτουργικό κενό) θα υποβάλλουν οι καθηγητές που:
α) είναι οργανικά υπεράριθμοι (εξ ολοκλήρου)

β) δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο
γ) ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
ε) επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων
στ) είναι αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων από άλλο ΠΥΣΔΕ
καταθέτοντας την αίτηση αυτοπροσώπως στο γραφείο 313 της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.
Β. Αίτηση-Δήλωση Προσωρινής τοποθέτησης θα υποβάλλουν οι καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση
του ΠΥΣΔΕ, μέσω του Π.Σ. «ΑΘΗΝΑ»

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 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 σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με τον κ.
Δημητρίου στο 2431046452

Γ. Οι καθηγητές των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ
Τρικάλων και επιθυμούν να διατεθούν ή να συμπληρώσουν ωράριο στην Π/θμια Εκπ/ση Τρικάλων
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄
235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) θα
πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους και την προτίμηση «Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ».

Επισημαίνεται ότι, ενόψει του προσεχούς ορισμού Υποδιευθυντών, των τυχόν μεταβολών στα
τμήματα και των εσωτερικών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, οι ώρες των λειτουργικών

κενών ενδέχεται να αλλάξουν. Συνεπώς, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν στη
δήλωσή τους και σχολεία που επιθυμούν, ανεξάρτητα αν αυτά εμφανίζουν κενά αυτή τη στιγμή.

Συνημμένα:

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Αίτηση –Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου
2. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ
3. Πίνακας λειτουργικών κενών 2017-2018

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

