
  

  

  
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων προτίμθςθσ για διάκεςθ εκπαιδευτικών ςτο Δθμόςιο Ι.Ε.Κ. 
Σρικάλων» 

  
Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 4327/14-05-2015 «Με απόφαςη του Υπουργοφ Παιδείασ, 
Πολιτιςμοφ και Θρηςκευμάτων, φςτερα από ςχετική αίτηςη των δημόςιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται ςτην 
αρμοδιότητα τησ Γενικήσ Γραμματείασ Δια Βίου……….. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για την 
πρόςληψη εκπαιδευτϊν ςτα Ι.Ε.Κ..» 

2. Την υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαςη «Διάθεςη 
εκπαιδευτικϊν τησ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτα Δημόςια Ι.Ε.Κ.». 

3. Τισ διατάξεισ τησ Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικήσ 
Απόφαςησ «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊςταμζνων των 
Περιφερειακϊν Υπηρεςιϊν Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ...», όπωσ τροποποιήθηκαν, 
ςυμπληρϊθηκαν και ιςχφουν. 

4. Το υπ’ αριθ. 2004/26-09-2016 ζγγραφο του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με θζμα «Διάθεςη 
εκπαιδευτικϊν δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτο ΙΕΚ Τρικάλων». 

5. Την ανάγκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτο Δημόςιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων. 

  

ΚΑΛΟΤΜΕ 
 

Όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ των κλάδων που αναφζρονται ςτο ςυνημμζνο 
Πίνακα 1, που ανήκουν οργανικά ή ζχουν αποςπαςτεί για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 ςτα ΠΥΣΔΕ 
αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Δ/νςησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Θεςςαλίασ και δεν ζχουν 
διδακτικό ωράριο ή δεν ςυμπληρϊνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο, να υποβάλουν 
αίτθςθ για ςυμπλιρωςθ διδακτικοφ ωραρίου ςτο Δθμόςιο Ι.Ε.Κ. Σρικάλων, για τισ διδακτικζσ 
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ΠΠΡΡΟΟ::  
1. Εκπαιδευτικοφσ ςχολικών μονάδων Δ. Ε. Σρικάλων 
(μζςω των ςχολικών μονάδων ςτισ οποίεσ ανικουν 
οργανικά ι προςωρινά) 
2.Εκπαιδευτικοφσ των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
Θεςςαλίασ  (μζςω των αντίςτοιχων Δ/νςεων) 
 
ΚΟΙΝ. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ 

  



ϊρεσ που καταγράφονται ςτον ανωτζρω πίνακα, μζχρι και Παραςκευι 30 επτεμβρίου 2016 και 
ώρα 14:00. 

Οι αιτήςεισ προτίμηςησ θα κατατεθοφν ςτισ Δ/νςεισ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ που υπηρετοφν οι 
εκπαιδευτικοί (αυτοπροςϊπωσ ή με fax). 
Αιτιςεισ που κα κατατεκοφν προ ι μετά τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα εξεταςτοφν. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα διατεθοφν για την κάλυψη των διδακτικϊν ωρϊν ςτο 
Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με βάςη το ςφνολο των μορίων μετάθεςησ.  

Καλοφνται οι Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Θεςςαλίασ, να ενημερϊςουν άμεςα 
τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότητάσ τουσ και μετά την παρζλευςη τησ 
καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των αιτήςεων να διαβιβάςουν αυθημερόν τισ αιτήςεισ ςτην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη Τρικάλων, καθϊσ και πίνακα μορίων μετάθεςησ των αιτουμζνων 
εκπαιδευτικϊν. 

Επιςημαίνουμε ότι,  όπωσ αναφζρεται ςτην υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 
2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαςη «Διάθεςη εκπαιδευτικϊν τησ δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ ςτα Δημόςια Ι.Ε.Κ.», τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ ειςηγοφνται την ολική ή μερική διάθεςη των 
εκπαιδευτικϊν για την κάλυψη του υποχρεωτικοφ τουσ διδακτικοφ ωραρίου ςε ΔΙΕΚ ςτην περιοχή 
αρμοδιότητασ τησ οικείασ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, λαμβάνοντασ υπόψη τισ 
αιτήςεισ προτίμηςησ των εκπαιδευτικϊν και τα κριτήρια τοποθετήςεων όπωσ αυτά προβλζπονται 
από το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

 
 
 
 
 

                                                                                                    Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Δ.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
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