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Τρίκαλα, 09/10/2017 
                                          Αρ.Πρωτ.8932/φ.33 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 1. τους Διευθυντές σχολικών μονάδων  
Δ.Ε.  Τρικάλων  
2. τους καθηγητές σχολικών μονάδων 
αρμοδιότητάς μας (μέσω των σχολικών 
μονάδων στις οποίες ανήκουν οργανικά ή 
προσωρινά) 
 
   
                     

 

ΘΕΜΑ: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών που δεν έχουν 
καθόλου διδακτικό ωράριο για μετακίνηση εντός ΠΔΕ Θεσσαλίας" 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, 

συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων ……». 
2. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β P/16-10-2002) 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών 
υπηρεσιών ….»,όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το άρθρο 25 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/01-11-2013) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».  

4. Το άρθρο 33, παρ.5 του Ν.4386/2016 με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

5. Το άρθρο 46, του Ν.4415/2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

6. Το υπ΄αριθμ 11935/11-10-2016 έγγραφο της ΠΔΕ Θεσσαλίας  με θέμα « Οδηγίες για τη 
συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών». 

7. Το υπ΄αριθμ 12691/26-10-2016 έγγραφο της ΠΔΕ Θεσσαλίας  με θέμα «Διευκρινίσεις για 
την συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών». 
 

κ α λ ο ύ ν τ α ι  

οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων όλων των κλάδων  που δεν έχουν 

καθόλου διδακτικό ωράριο (πλεονάζουν εξ ολοκλήρου) και επιθυμούν να μετακινηθούν σε  



άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό που υπηρετούν, εντός ΠΔΕ Θεσσαλίας, προκειμένου να εκτελέσουν 

διοικητικό έργο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, από την Τρίτη 10-10-2017 έως την Τετάρτη 

11-10-2017 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Δ.Ε. Τρικάλων, Γραφείο 313.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να 

ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία τους.  

 
 
 
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 
 
 
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 


