
                                                                                            

    

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.  170405/ΓΓ1/28-12-2021(ΦΕΚ6273/τ.Β /28-12-2021) ́/28-12-2021)

Υπουργικής  Απόφασης  με  Θέμα:  «Καθορισμός  των  ειδικότερων  καθηκόντων  και

αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

3. 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 2
Τ.Κ. – Πόλη: 42132 Τρίκαλα
Ιστοσελίδα: http  ://  dide  .  tri  .  sch  .  gr  
Ηλ. Ταχ.:    mail  @  dide  .  tri  .  sch  .  gr  
Τηλέφωνο: 2431046458
                        2431046427
Πληροφορίες:  Ν. Παπακωνσταντίνου
                            Ε. Κόφφα

Τρίκαλα, 13-07-2022
Αρ. Πρωτ.: Φ.33/ 6367

Προς: 1)Σχολικές  μονάδες Δ.Ε. Τρικάλων
2) Τους καθηγητές σχολικών 
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 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

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 στα γραφεία της ΔΔΕ

Τρικάλων από 13/07/2022  έως και τις 26/07/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τα κενά  που έχουν

αποτυπωθεί για την ΕΑΕ στη Διεύθυνσή μας και επισυνάπτονται. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα

απαοστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από

τα προσωπικά τους e-mail, στο e-mail της Δ.Ε mail  @  dide  .  tri  .  sch  .  gr  . 

Επισημαίνεται ότι, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, μπορεί να προκύψουν μεταβολές στα

τμήματα  των  σχολικών  μονάδων  και  εσωτερικές  μετακινήσεις  εκπαιδευτικών,  με  ενδεχόμενες

διαφοροποιήσεις  στις  ώρες  των  λειτουργικών  κενών.  Συνεπώς,  καλούνται  οι  εκπαιδευτικοί  να

συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους και άλλα σχολεία που επιθυμούν, ανεξάρτητα αν αυτά εμφανίζουν

κενά στον πίνακα.

 Επίσης στην περίπτωση που, βάσει των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, παραμείνουν κενά σε κάποιες

σχολικές  μονάδες,  το  ΠΥΣΔΕ  θα  προβεί  σε  τοποθετήσεις  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας,  χωρίς

αιτήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις εγκυκλίους των αναθέσεων του ΥΠΑΙΘ και τα μόρια

μετάθεσης.

Για τον παραπάνω λόγο, εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν ωράριο θα πρέπει να υποβάλλουν

αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου, διαφορετικά θα τοποθετηθούν από το ΠΥΣΔΕ, χωρίς αίτησή τους, σε

εναπομείναντα κενά.

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.
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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 

                                                                                            ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
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