
 Oι καθηγητές που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης μας, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-06-2017 ως εξής: 

1) Όσοι έχουν οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. 

2) Όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων,  θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο που είχαν 

προσωρινή τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2016-17. 

3) Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.103225/Ε2/20-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, για λόγους διευκόλυνσης των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο 

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη 

υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 να γίνεται δεκτή με 

αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια 

πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 

2016-2017 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της 

θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής. 

4) Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ  Τρικάλων και υπηρετούν για το διδακτικό έτος 

2016-2017 στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων θα αναλάβουν υπηρεσία  στη Δ.Δ.Ε Τρικάλων. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα  τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.  

 

                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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 ΠΡΟΣ : Τις  Σχολικές Μονάδες Δ.Ε.  
                      ν.  Τρικάλων 
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