
 
 

                                                                                             
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»  

 
Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Δ / Ν Σ Η Σ  Δ . Ε .  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με 

τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’,  άρθρο 3, παρ.2. 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΦΦ..335533..11//332244//110055665577//ΔΔ11//1166--1100--22000022 Υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» 

3. Το με αριθμ.πρωτ.100933/Ε2/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

4. Τις λειτουργικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ (ΕΕΕΕΚ Τρικάλων, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων) και των Τμημάτων Ένταξης της περιοχής ευθύνης μας 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

  Τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, οι οποίοι αποσπάσθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις 

ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης του Ν. Τρικάλων, και  τους μόνιμους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

της ΔΔΕ Τρικάλων που επιθυμούν να διδάξουν στις ΣΜΕΑΕ ή στα Τμήματα Ένταξης για την κάλυψη 

 
Τρίκαλα, 04-07-2018 
Αρ. Πρωτ.: 6249/Φ.33           
 

Προς: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ   
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λειτουργικών κενών και διαθέτουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή προσόντα όπως 

αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) και τον 

ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’,  άρθρο 3, παρ.2, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 04/07/2018  έως 

και τις 12/07/2018 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα κενά  που έχουν αποτυπωθεί για την ΕΑΕ στη 

Διεύθυνσή μας και επισυνάπτονται (υπεύθυνη κ. Νικολάου). 

Η επιλογή και προσωρινή τοποθέτηση γίνεται μεταξύ των αιτηθέντων με την αξιολογική σειρά 

που ορίζεται με τις ανωτέρω διατάξεις. Η προσωρινή τοποθέτηση πραγματοποιείται, είτε με ολική 

διάθεση, είτε για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, και εφόσον το λειτουργικό κενό που τυχόν 

προκύπτει από τη μετακίνηση, δύναται να καλυφθεί από άλλον εκπαιδευτικό της Διεύθυνσής μας. 

Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα προσόντα ή χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις, συμμετέχουν υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα σε 

προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την 

επιμόρφωσή τους. 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα Τμήματα Ένταξης δύνανται να αιτηθούν μ ό ν ο  

οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 

(Χημικών), ΠΕ04.04 (Βιολόγων) και ΠΕ04.05 (Γεωλόγων), στις σχολικές μονάδες που αποτυπώνονται 

στο συνημμένο πίνακα. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν αμελλητί τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

τους μονάδας. 

                                                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

 
 

      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 

    

 


