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ΠΡΟΣ:
1. Εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Δ. Ε. Τρικάλων
(μέσω των σχολικών μονάδων στις οποίες ανήκουν
οργανικά ή προσωρινά)
2.Εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης
Θεσσαλίας (μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων)
ΚΟΙΝ. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτίμησης για διάθεση εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
Τρικάλων»
Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων
Έχοντας υπόψη:
1. 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 Προϊσταμένων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης...», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 4327/14-05-2015 «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου……….. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την
πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..»
3. Την υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαση «Διάθεση
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.».
4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.Κ1/158471/22-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του
ΥΠΠΕΘ.
5. Το υπ’ αριθ. 1612/22-09-2017 έγγραφο του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με θέμα «Διάθεση
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΙΕΚ Τρικάλων».
6. Την ανάγκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης των κλάδων που αναφέρονται στο συνημμένο
Πίνακα 1, που ανήκουν οργανικά ή έχουν αποσπαστεί για το σχολικό έτος 2017-2018 στα ΠΥΣΔΕ
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας και δεν έχουν
διδακτικό ωράριο ή δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, να υποβάλουν

αίτηση για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων, για τις διδακτικές
ώρες που καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, μέχρι και Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
14:00.
Οι αιτήσεις προτίμησης θα κατατεθούν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί (αυτοπροσώπως ή με fax).
Αιτήσεις που θα κατατεθούν προ ή μετά της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα εξεταστούν.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα διατεθούν για την κάλυψη των διδακτικών ωρών στο
Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων με βάση το σύνολο των μορίων μετάθεσης.
Καλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, να ενημερώσουν άμεσα
τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων να διαβιβάσουν αυθημερόν τις αιτήσεις στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων, καθώς και πίνακα μορίων μετάθεσης των αιτουμένων
εκπαιδευτικών.
Επισημαίνουμε ότι,
όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ
2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαση «Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.», τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ εισηγούνται την ολική ή μερική διάθεση των
εκπαιδευτικών για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε ΔΙΕΚ στην περιοχή
αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις
αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών και τα κριτήρια τοποθετήσεων όπως αυτά προβλέπονται
από το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

