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Προς: Εκπαιδευτικούς Γενικής
Αγωγής Δ.Δ.Ε. Λάρισας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής
σε υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις σχ. έτους 2022 -2023»
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την με αρ. πρωτ. 12454/09-06-2022 Απόφασή μας με θέμα: «Τοποθέτηση υπεραρίθμων σε κενές
οργανικές θέσεις για το σχ. Έτος 2022-2023».
3.Την με αρ. πρωτ. 13923/29-06-2022 Απόφασή μας με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών
σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων για το σχ. έτος 2022-2023, μετά την
τοποθέτηση των υπεραρίθμων».
4.Τις διατάξεις της αρ. 170405/ΓΓ1/ 28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) Υπουργικής Απόφασης
« Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».
5. Την αρ. 13/01-07—2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας.
Κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση και
δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους (που δεν κατέχουν

οργανική θέση στη ΔΔΕ Λάρισας) αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για
τοποθέτηση στις υπόλοιπες θέσεις. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.
Η δήλωση των σχολικών μονάδων γίνεται με την υποβολή δήλωσης προτίμησης από

Σάββατο 02-07- 2022 έως και Τετάρτη 06-07-2022.
Για την υποβολή της δήλωσης επισυνάπτεται πίνακας excel , ο οποίος θα αποσταλεί στην υπηρεσία
μας συμπληρωμένος στο email: mail@dide.lar.sch.gr , είτε ως εκτυπωμένο έντυπο υπογεγραμμένο , είτε
ως ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή excel ,το οποίο όμως θα σταλεί από το προσωπικό email που διαθέτει
ο εκπαιδευτικός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (η δήλωση θα υποβληθεί μόνο με έναν από τους δύο τρόπους)
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Νικόλαος Ζέρβας
Συνημμένα:
1)Πίνακας υπόλοιπων Οργανικών Κενών θέσεων
Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λάρισας
2) Δήλωση Τοποθέτησης

