Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL
PAPANOUSKAS

Καρδίτσα 1/2/2019
Αρ. Πρωτ.: 1139

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
---------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΑΚΟΥ 15
Τ. Κ. 43132 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων
ΤΗΛ: 2441080301, 2441080347
FAX: 2441080305
e-mail: mail@dide.kar.sch.gr

1) Εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων
Δ.Ε. Καρδίτσας
2) Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας
(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων)
Κοιν.: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για διάθεση εκπαιδευτικών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υ.Α. με θέμα:
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν
και ισχύουν,
2. τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ.2.2. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2013) με θέμα:
«Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/2016) με θέμα: «Διάθεση εκπαιδευτικών στα
δημόσια Ι.Ε.Κ.»,
4. την υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υ.Α. με θέμα: «Διάθεση εκπαιδευτικών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.»,
5. το υπ’ αριθ. 54/25-01-2019 έγγραφο του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ»,
6. την ανάγκη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας,

κ α λ ο ύ μ ε
όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων που αναφέρονται στο συνημμένο
Πίνακα, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019:
1) στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας
2) στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Θεσσαλίας
και που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, να υποβάλουν αίτηση για συμπλήρωση
διδακτικού ωραρίου στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας μέχρι και την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.
Οι αιτήσεις προτίμησης θα κατατεθούν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί
(αυτοπροσώπως, με fax ή με e-mail). Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού ενημερώσουν άμεσα τους

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Καρδίτσας, καθώς και πίνακα μορίων μετάθεσης των αιτουμένων εκπαιδευτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα διατεθούν για την κάλυψη των διδακτικών ωρών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας
με βάση το σύνολο των μορίων μετάθεσης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υ.Α. 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. Κατ΄ εξαίρεση
και μόνο μετά από αίτημα του εκπαιδευτικού, δύναται να διατεθεί σε ΔΙΕΚ που βρίσκεται σε διαφορετική
περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας από εκείνης της οποίας είναι τοποθετημένος ο
εκπαιδευτικός, εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Καρδίτσας
Μιχαήλ Δ. Παπανούσκας

Συνημμένα: 1) Πίνακας με τα κενά του Δ.ΙΕΚ Καρδίτσας 2) Αίτηση εκπαιδευτικού

