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ΡΟΣ: Τουσ Εκπαιδευτικοφσ
Σχολικϊν Μονάδων Δ/νςθσ
Ρ.Ε. Φλϊρινασ
ΚΟΙΝ.: Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
τθσ χϊρασ

ΘΕΜΑ: « Πρόςκλθςθ για απόςπαςθ – προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικών εντόσ
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινασ»

Ο Διευκυντισ Ρ.Ε. Φλϊρινασ λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Το Ρ.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το
Ρ.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997).
2. Τθν με αρικμ. πρωτ. 49069/Ε2/23-03-2018 (ΑΔΑ:Ω6Ρ4653ΡΣ-Κ0Φ) Υπουργικι
Απόφαςθ, με κζμα: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε
περιοχι μετάκεςθσ 2017-2018».
3. Τθν αρ. πρωτ. 3360/21-08-2017 Απόφαςθ του Δ/ντι Εκπ/ςθσ Aϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ
Φλϊρινασ με κζμα: «Τροποποίθςθ κατανομισ των Σχολικϊν Μονάδων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Φλϊρινασ ςε Ομάδεσ Σχολείων».
4. Τθν με αρικμ. 50692/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 7Τ5Φ4653ΡΣ-216) εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
με κζμα: «Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ για υποβολι
αιτιςεων αποςπάςεων από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ,
Μουςικά, Καλλιτεχνικά & Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019».
5. Τθν με αρικμ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΡΣ-ΛΜΣ) εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με
κζμα: «Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ για υποβολι αιτιςεων
αποςπάςεων ςε υπθρεςίεσ & φορείσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ
& Θρθςκευμάτων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019».
6. Τθν αρικμ. 89340/Ε2/31-05-2018 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Αποςπάςεισ
εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το
ςχολικό ζτοσ 2018-2019».
7. Τθν αρικμ. 97056/Ε2/13-06-2018 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Αποςπάςεισ
εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε Ρανεπιςτιμια και Τ.Ε.Ι. για το ςχολικό ζτοσ 20182019».
8. Το αρικμ. πρωτ. 100933/Ε2/19-06-2018 ζγγραφο του Υπουργείου με κζμα:
«Ρρογραμματιςμόσ ενεργειϊν με ςκοπό τθν ομαλι ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ».
9. Tθν 13θ/28-06-2018 Ρράξθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Φλϊρινασ.
Καλεί

τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων γενικισ αγωγισ & ειδικισ αγωγισ που ανικουν
οργανικά ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Φλϊρινασ και όςουσ παραμζνουν ςτθ
διάκεςθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Φλϊρινασ και ενδιαφζρονται να αποςπαςτοφν/τοποκετθκοφν ςε
κενζσ λειτουργικζσ κζςεισ εντόσ του ΡΥΣΡΕ Φλϊρινασ να υποβάλλουν αίτθςθ απόςπαςθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ από Δευτζρα 02-07-2018 ζωσ και Πζμπτθ 12-07-2018 και ώρα
14.00 μ.μ. ςτο Γραφείο 3 τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Φλϊρινασ, με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ :
1. Από τουσ ενδιαφερόμενουσ αυτοπροςϊπωσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπό τουσ
2. Με Fax ςτο 2385054582
3. Μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (με ςαρωμζνθ αίτθςθ όπου κα φαίνεται θ
υπογραφι) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ pyspe@dipe.flo.sch.gr.
Ραρακαλοφνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ςυνυποβάλλουν μαηί με
τθν υπογεγραμμζνθ αίτθςι τουσ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που επικαλοφνται,
όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν υπϋ αρικμ. 50692/Ε2/27-03-2018 εγκφκλιο αποςπάςεων
από Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε., κακϊσ απαιτείται επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων τουσ.
Αίτθςθ δίχωσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά δεν κα παραλαμβάνεται.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ με Fax, ι μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ
απαιτείται και τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ, ότι θ διλωςθ όντωσ παραλιφκθκε ςτο
τθλζφωνο 2385054584.
Η προαναφερκείςα προκεςμία υποβολισ είναι αποκλειςτικι και εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ι
αιτιματα για αλλαγι-διόρκωςθ προτιμιςεων δεν προβλζπονται.
Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθ μοριοδότθςθ είναι τα παρακάτω:


Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ



Ριςτοποιθτικό εντοπιότθτασ, όταν δεν αποδεικνφεται από το πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ κατάςταςθσ



Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τα ςπουδάηοντα τζκνα



Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ για όςουσ τθν επικαλοφνται



Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Υγειονομικισ επιτροπισ ι ΚΕΡΑ για όςουσ
επικαλοφνται λόγουσ υγείασ (αν ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ γονζα
απαιτείται και πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ γονζα από διετία)



Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Υγειονομικισ επιτροπισ ι Κ.Ε.Ρ.Α. και δικαςτικι
απόφαςθ επιμζλειασ (αν ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ γονζων ι
αδερφϊν)

Πλα τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα http://dipe.flo.sch.gr τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε.
Φλϊρινασ, όπου μπορείτε να ενθμερϊνεςτε κακθμερινά.

Ο Δ/ντισ Ρ.Ε. Φλϊρινασ

Σαββάκθσ Κίμων

Συνθμμζνα:

1.
2.
3.
4.
5.

Αίτθςθ Απόςπαςθσ - Ρροςωρινισ Τοποκζτθςθσ Γενικισ Αγωγισ
Αίτθςθ Απόςπαςθσ - Ρροςωρινισ Τοποκζτθςθσ Ειδικισ Αγωγισ
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ & απαραίτθτα δικαιολογθτικά
Λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ
Λειτουργικά κενά

