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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
 

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

Τρίκαλα,  06-06-2018 
Αριθμ. πρωτ.: 2781 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
------- 

  

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :      Ε. Οικονόμου  
                                Ρ. Ντίνα 
Τηλ.:                        24310 46488 
FAX                         : 24310 46476 
E-mail                     : mail@dipe.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές και Προϊσταμένους 
σχολικών μονάδων και τους 
εκπαιδευτικούς Π.Ε. Τρικάλων  

   

ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση οργανικών κενών και πρόσκληση αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης 
εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 - Γαλλικών, ΠΕ07 - Γερμανικών, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86 - 
Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2018-2019"  
 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ.28/81399/Δ1/18-5-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1921/τ. Β΄/30-
5-2018) με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής 
Γλώσσας, ΠΕ08- Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 – Πληροφορικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», το με αριθμ. πρωτ. 91986/Ε2/05-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα 
«Οδηγίες για την τοποθέτηση των εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91» και σύμφωνα με  τις 
διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, ανακοινώνει οργανικά κενά σε σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα (συνημ.1ο) 
και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ05 - Γαλλικών, ΠΕ07 - Γερμανικών, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και 
ΠΕ86 – Πληροφορικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και υπέβαλαν αίτηση οριστικής 
τοποθέτησης κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 190077/Ε1/6-11-2017 
εγκύκλιο των μεταθέσεων τον Νοέμβριο 2017 

να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων 
αρμοδιότητάς μας, στη Δ/νση Π.Ε. Τρικάλων αυτοπροσώπως ή μέσω fax στο 2431046476  από την Πέμπτη  07-06-
2018 έως και την Τρίτη 12-06-2018.  

 

Για τις τοποθετήσεις αυτές σε οργανικά κενά επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

 α. Στις δηλώσεις – αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικό κενό μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης 
όλες οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχει οργανικό κενό στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού.  

β. Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ,  στην περίπτωση που δεν έχουν 
υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης, που δεν υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης ή που δεν τοποθετηθούν σε 
σχολεία της προτίμησής τους, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας σε επόμενη φάση στις υπόλοιπες 
κενές οργανικές θέσεις, κατά τη διαδικασία των διατάξεων των παρ. 11,12 εδ. α και β του άρθρου 15 του Π.Δ. 
50/96 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 100/97. 
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Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, να ενημερωθούν 
ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα καθώς και όσοι απουσιάζουν για 
οποιοδήποτε λόγο και να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του 
Συμβουλίου. 

 

 

Συνημμένα: 

1. Πίνακες οργανικών κενών σχολ. έτους 2018-19.  
2. Αίτηση – δήλωση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού. 
3. Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών κλ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, 

ΠΕ86 
 

Εσωτ. διανομή:  

1. Γραφείο Εκπ/κών θεμάτων 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 

 Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 

 


