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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

 Τρίκαλα,  27 -04-2022 
Αριθμ. πρωτ.: 3012 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

------- 

  

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

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

   

ΘΕΜΑ: " Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε 
οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2022-2023 "  

ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ. 3010/27-04-2022 έγγραφό μας 

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με την 10η/27-04-2022 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, 
ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται 
στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το 
σχολικό έτος 2022-2023, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα (συνημ. 1ο) και καλεί, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15, παρ. 11 του Π.Δ. 50/1996, τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ28 και ΠΕ71 του 
δεύτερου επισυναπτόμενου πίνακα (συνημ.2ο) οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικό κενό με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3010/27-04-2022 έγγραφό μας, να υποβάλουν υπογεγραμμένη την Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης που 
επισυνάπτουμε (συνημ.3ο) είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων, είτε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) έως την Τρίτη 03-05-2022 στα εναπομείναντα κενά. 

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που 
παραμένουν οργανικά υπεράριθμοι μετά τη Β΄ Φάση τοποθετήσεων, τοποθετούνται προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας 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. 

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

ενυπόγραφα ή με αποστολή μηνύματος στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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. Πίνακας οργανικών κενών που απέμειναν μετά την οριστική τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε 
οργανικά κενά για το σχολ. έτος 2022-2023  

2. Εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά Β ΄Φάσης 
σχ. έτους 2022-2023 

3. Αίτηση –Δήλωση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά 
κενά.  

 

Εσωτ. διανομή:  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ 

 


