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Προσ:

ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Δ.Ε.
ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΙ ΜΕΑΕ, ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΗΡΙΞΗ»
ΧΕΣ: 1. Σο με αρικμ.πρωτ.136504/Ε1/11-08-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ
2. Σθν με αρικμ.πρωτ.163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ Δ/ΝΗ Δ.Ε.

ΣΡΙΚΑΛΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Τπουργικισ
απόφαςθσ «Κακοριςμόσ των ειδικοτζρων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων
των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ….».
2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ.4, του άρκρου 21, του ν.3699/2008 (Αϋ199), όπωσ αντικαταςτάκθκε
από τθν παρ.3, του άρκρου 48, του ν.4415/2016 (Αϋ159), όπωσ αντικαταςτάκθκε εκ νζου με
τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’, άρκρο 3, παρ.2.
3. Σθν με αρικμ.πρωτ.163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ
και Θρθςκευμάτων
4. Σο με αρικμ.πρωτ.136504/Ε1/11-08-2017 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων
5. Σισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ΜΕΑΕ (ΕΕΕΕΚ Σρικάλων, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάςιο-Λφκειο Σρικάλων) και των Σμθμάτων Ζνταξθσ και τθν παράλλθλθ ςτιριξθ τθσ
περιοχισ ευκφνθσ μασ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Σουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μακθματικϊν), ΠΕ04.01
(Φυςικϊν), ΠΕ04.02 (Χθμικϊν) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων), ΠΕ06 (Αγγλικϊν), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικϊν), ΠΕ09
(Οικονομολόγων), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων), ΠΕ11 (Φυςικισ Αγωγισ), ΠΕ14.04 (Γεωπόνων), ΠΕ16 ι ΣΕ16
(Μουςικισ), ΠΕ18.01 (Γραφικϊν Σεχνϊν-Γραφιςτικισ-Διακοςμθτικισ-υντθρθτζσ Ζργ. Σζχνθσ και Αρχ.
Ευρθμάτων),

ΠΕ18.12

(Φυτικισ

Παραγωγισ-Ηωικισ

Παραγωγισ-Ιχκυοκομίασ-Αλιείασ-Γεωργ.

Μθχανϊν και Αρδεφςεων-Δαςοπονίασ-Διοίκθςθσ Γεωργ. Εκμεταλ.-Θερμοκθπ. Καλλιεργειϊν και
Ανκ/μίασ), ΠΕ19-20 (Πλθροφορικισ) και ΣΕ01 (Κομμωτικισ), αρμοδιότθτάσ μασ, που επικυμοφν να
διδάξουν ςτισ ΜΕΑΕ ι ςτα Σμιματα Ζνταξθσ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν και διακζτουν
εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ι προςόντα όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παρ. 4, του
άρκρου 21, του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παράγραφο 3, του άρκρου
48, του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Αϋ) και τον ν.4473/2017, ΦΕΚ 79 τ. Α’, άρκρο 3, παρ.2, να υποβάλουν
αίτθςθ τοποκζτθςθσ από 05/09/2017 ζωσ καιι τισ 06/09/2017 ςφμφωνα με τα κενά που ζχουν
αποτυπωκεί για τθν ΕΑΕ ςτθν Διεφκυνςι μασ (υπεφκυνθ κα Νικολάου).
Θ επιλογι και προςωρινι τοποκζτθςθ γίνεται μεταξφ των αιτθκζντων με τθν αξιολογικι ςειρά
που ορίηεται με τισ ανωτζρω διατάξεισ. Θ προςωρινι τοποκζτθςθ πραγματοποιείται, είτε με ολικι
διάκεςθ, είτε για ςυμπλιρωςθ διδακτικοφ ωραρίου, κατ’ ελάχιςτον δζκα ωρϊν, και εφόςον το
λειτουργικό κενό που τυχόν προκφπτει από τη μετακίνηςη, δφναται να καλυφθεί από άλλον
εκπαιδευτικό τησ Διεφθυνςήσ μασ. Επιςθμαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίσ κανζνα από τα
προςόντα ι χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ, ςυμμετζχουν
υποχρεωτικά και κατά προτεραιότθτα ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ, που
υλοποιοφνται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν επιμόρφωςι τουσ.
Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν ςτα Σμιματα Ζνταξθσ και τθν παράλλθλθ ςτιριξθ
δφνανται να αιτθκοφν μ ό ν ο οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μακθματικϊν),
ΠΕ04.01 (Φυςικϊν), ΠΕ04.02 (Χθμικϊν) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων).
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ να ενθμερϊςουν αμελλθτί τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ
τουσ μονάδασ.
Η ΓΙΔΥΘΥΝΤΡΙΑ Γ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

