
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΞΑΙΡ  .   ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τρίκαλα,   10-05-2021
Αριθμ. πρωτ.: 2470 
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-------

Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 2
Τ.Κ. – Πόλη: 42100   Τρίκαλα
Πληροφορίες :      Ε. Οικονόμου 
                                Ρ. Ντίνα
Τηλ.:                        24310 46488
FAX                         : 24310 46476
E-mail                     : mail@dipe.tri.sch.gr

ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές και Προϊσταμένους 
σχολικών μονάδων και τους 
εκπαιδευτικούς Π.Ε. Τρικάλων 

ΘΕΜΑ:  «Τοποθετήσεις  οργανικά  υπεράριθμων  εκπαιδευτικών  παρελθόντων  ετών  –  Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2020-2021»

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με την  8η/10-05-2021 Πράξη του  α) τοποθέτησε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδων

ΠΕ70  Γενικής  Αγωγής  που  κρίθηκαν υπεράριθμοι  κατά  τα  προηγούμενα  έτη  και  υπέβαλλαν  αίτηση
τοποθέτησης (επιστροφής) στην προηγούμενη οργανική τους θέση για το σχολικό έτος 2021-2022, ως
εξής:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΑΜ Οργανική Θέση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ70 585807 ΔΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 3ο ΔΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2 ΣΥΜΙΡΔΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ70 596055 ΔΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 33ο ΔΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3 ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗ ΒΑΪΑ ΠΕ70 585217 ΔΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ ΔΣ ΦΗΚΗΣ

4 ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ70 585197 ΔΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΣ ΣΕΡΒΩΤΩΝ

5 ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 564099 ΔΣ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 2ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Τα  οργανικά  κενά  μετά  τις  παραπάνω  τοποθετήσεις  διαμορφώνονται   σύμφωνα  να  τους
συνημμένους πίνακες (συνημ. 1ο)

Έπειτα από τα παραπάνω το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60
και ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

1) που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο 2020

2) που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με τις υπ’ αριθμ. 33922/Ε2/24-3-2021(ΣΜΕΑΕ) και 33908/Ε2/24-03-
2021 Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή
μετάθεσης 

να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής μέσω του   Online   Συστήματος  
Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  (https  ://  teachers  .  minedu  .  gov  .  gr  ) από
την Δευτέρα 10-05-2021 έως και την Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 11.00 (Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων δίνονται στο συνημμένο έγγραφο 2Ο).  

Εξαιρούνται  της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής,  οι οποίοι  θα
πρέπει  να συμπληρώσουν  την  επισυναπτόμενη Αίτηση –  Δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές  μονάδες Ειδικής
Αγωγής  (συνημ. 3ο) και να την αποστείλουν με φαξ στο 2431046476 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σαρωμένη
αίτηση όπου θα φαίνεται η υπογραφή τους) στη Δ/νση Π.Ε. Τρικάλων,  από την Δευτέρα 10-05-2021 έως και την
Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 11.00.
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Συνημμένα παραθέτουμε  επικαιροποιημένο πίνακα μορίων μετάθεσης 2021 (συνημ. 4ο ) 

Για τις τοποθετήσεις 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  εκπαιδευτικοί  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 εκπαιδευτικών λόγω βελτίωσης θέσης.

γ. Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν τον Νοέμβριο 2020 αίτηση Βελτίωσης θέσης και δεν επιθυμούν να δηλώσουν
κάποιο οργανικό κενό, δε θα καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης και θα παραμείνουν στο σχολείο της οργανικής
τους, ενώ η αίτηση που αρχικά είχαν υποβάλει θα θεωρηθεί ως μη υποβληθείσα.

δ. Υπενθυμίζεται  ότι  εκπαιδευτικοί  που  βρίσκονται  στη  Διάθεση  του  ΠΥΣΠΕ,  και  δεν  υποβάλουν  δήλωση
τοποθέτησης ή που δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους,  τοποθετούνται προς το συμφέρον της
υπηρεσίας σε επόμενη φάση στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις, κατά τη διαδικασία των διατάξεων των παρ.
11,12 εδ. α και β του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 100/97.

ε.  Επισημαίνεται  ότι  οι  αιτήσεις  για  αμοιβαία  μετάθεση  από  σχολείο  σε  σχολείο της  Διεύθυνσης  Π.Ε.
Τρικάλων (εντός ΠΥΣΠΕ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, θα υποβληθούν στη Διεύθυνση
Π.Ε. Τρικάλων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ (Α΄ & Β΄ Φάσης
τοποθετήσεων και τυχόν τοποθετήσεων για το συμφέρον της υπηρεσίας).

Παρακαλούμε,  με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, να  ενημερωθούν με τον

πιο  πρόσφορο  μέσο  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  που  υπηρετούν  στη  σχολική  τους  μονάδα  καθώς  και  όσοι

απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο και  να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία

των εργασιών του Συμβουλίου.

Συνημμένα:

1.  Πίνακες οργανικών κενών σχολ. έτους 2021-22. 

2.  Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο teachers.

3.Αίτηση – δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ – Τ.Ε.

4. Επικαιροποιημένος πίνακας μορίων μετάθεσης 2021.

Εσωτ. διανομή: 

1. Τμήμα Εκπ/κών θεμάτων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ
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