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ΠΡΟ:

Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ
χολικϊν Μονάδων Δ/νςθσ Π.Ε.
Φλϊρινασ

ΘΕΜΑ: : «Χαρακτηριςμόσ ονομαςτικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών»
Ο Διευκυντισ Π.Ε. Φλϊρινασ ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο με το
Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997).
2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΡ6Π4653Π-Κ0Φ) Τπουργικι Απόφαςθ, με κζμα:
«Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ 2017-2018».
3. Σθν αρ. πρωτ. 3360/21-08-2017 Απόφαςθ του Δ/ντι Εκπ/ςθσ Aϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ Φλϊρινασ με κζμα:
«Σροποποίθςθ κατανομισ των χολικϊν Μονάδων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Φλϊρινασ ςε Ομάδεσ
χολείων».
4. Σθν με αρικμ. 190077/E1/06-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018».
5. Σθν με αρικμ. 201238/E1/20-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Παράταςθ υποβολισ
αιτιςεων μετάκεςθσ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ ςχολικοφ ζτουσ
2017-2018».
6. Σθν με αρικμ. 2208089/E1/28-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Αναπροςαρμογι
θμερομθνιϊν παραλαβισ των αιτιςεων μετάκεςθσ, ανακοίνωςθ πινάκων μοριοδότθςθσ και
ενςτάςεων».
7. Σθν αρικμ. 97115/Δ1/12-06-2017 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Ιδρφςεισ, Προαγωγζσ,
υγχωνεφςεισ και Καταργιςεισ Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων» που δθμοςιεφτθκε ςτο
ΦΕΚ 2153/τ.Βϋ/21-06-2017.
8. Σο με αρικμ. πρωτ. 63971/Ε2/23-04-2018 ζγγραφο του Τπουργείου, με κζμα: «Οδθγίεσ για τθν
ολοκλιρωςθ των τοποκετιςεων-βελτιϊςεων εκπ/κϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ».
9. To με αρικμ. πρωτ. 2033/03-05-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ με κζμα: «Διαδικαςία
τοποκζτθςθσ υπεράρικμων εκπ/κϊν 2017-2018.
10. Σισ κετικζσ ι αρνθτικζσ δθλϊςεισ υπεραρικμίασ των εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70 που ανικουν
οργανικά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που διαπιςτϊκθκαν υπεραρικμίεσ,
11. Σθν με αρικμ. 7θ/08-05-2018 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ.
χαρακτιριςε ονομαςτικά τουσ υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ
διαπιςτϊκθκαν υπεραρικμίεσ εκπαιδευτικϊν, ωσ εξισ:
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Δεν επικυμεί

Σελευταία
τοποκετθκείςα

Οι εκπαιδευτικοί που κρίκθκαν υπεράρικμοι, καλοφνται να δθλϊςουν τισ προτιμιςεισ τουσ
ςτισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων τθσ ίδιασ ομάδασ, όπου ανικει το ςχολείο, ςτο
οποίο κρίκθκαν ωσ υπεράρικμοι & όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ςε κενζσ κζςεισ όμορθσ ομάδασ,

ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 12 του Π.Δ.
100/97.
Οι δηλώςεισ τοποθζτηςησ των ονοματικά υπεράρικμων εκπ/κϊν υποβάλλονται ςτο Γραφείο 3 τθσ
Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ, από την Σρίτη 08-05-2018 ζωσ και την Πζμπτη 10-05-2018 και ώρα 11.00 μ.μ.
ακριβώσ.
Σα οργανικά κενά, κακϊσ και οι ομάδεσ των ςχολικών μονάδων, κοινοποιικθκαν θλεκτρονικά με
προθγοφμενο ζγγραφο.
Σθσ πρόςκλθςθσ αυτισ να λάβουν γνώςη, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/τριϊν και Προϊςταμζνων των
ςχολικϊν μονάδων, όπου ανικουν οι υπεράρικμοι ενδιαφερόμενοι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί, κακϊσ
και όςοι απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο.

Ο Διευκυντισ Π. Ε. Φλϊρινασ

αββάκθσ Κίμων

υνθμμζνα:
1. Διλωςθ τοποκζτθςθσ μετά από οργανικι υπεραρικμία.

