
 
 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Φλϊρινασ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Σο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε 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 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». 

4. 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». 

5. 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». 

6. Σθν αρικμ. 172260/Ε1/17-10-2016 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «φςταςθ κλάδων και 

οργανικϊν κζςεων ειδικοτιτων κλάδων Γαλλικισ Γλϊςςασ, Γερμανικισ Γλϊςςασ, Καλλιτεχνικϊν 

Μακθμάτων, Πλθροφορικισ, Δραματικισ τζχνθσ & Θεατρικϊν πουδϊν εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ» που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 3391/τ.Β’/20-10-2016. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29, του Ν4521/2018 (ΦΕΚ38/τ.Α’/2-3-2018), που αφορά ςτουσ νζουσ 

κλάδουσ & ειδικότθτεσ εκπ/κοφ προςωπικοφ. 

8. Σθν αρικμ. Φ.28/90485/Δ1/04-06-2018 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Κατανομι οργανικϊν 

κζςεων ειδικοτιτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ07-Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΠΕ08- 

Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΠΕ86-Πλθροφορικισ & ΠΕ01-Θεατρικισ Αγωγισ ςσ ςχολικζσ 

μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ» που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1921/τ.Βϋ/30-05-2018. 

 

Καλεί 
 

 τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ07-Γερμανικήσ Γλώςςασ & ΠΕ86-Πληροφορικήσ, που 

υπζβαλαν αρχικι αίτθςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ και βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ, 

να υποβάλλουν τθ αίτθςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ (θ αίτθςθ επιςυνάπτεται), από την 

Τετάρτη 06-06-2018 ζωσ και την Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Φλϊρινα,  06 -06-2018 

Αρικ. Πρωτ.: 2691 

Σαχ. Δ/νςθ :   
Σαχ. Κϊδικασ : 
Πλθροφορίεσ :  
Σθλζφωνο :  
FAX : 
E-mail : 

Διοικθτιριο 
53100 Φλϊρινα  
Σηϊτηθ Παραςκευι 
23850-54584  
23850-54582 
pyspe@dipe.flo.sch.gr 
http://dipe.flo.sch.gr 
 

ΠΡΟ: 

 
 
 

   
ΚΟΙΝ.: 

Τουσ οργανικά ανήκοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ07-
Γερμανικήσ Γλώςςασ & ΠΕ86-
Πληροφορικήσ 
 
 

Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
τθσ χϊρασ 
 

ΘΕΜΑ: 

  

«Υποβολή δηλώςεων προτίμηςησ που αφοροφν ςε οριςτικζσ τοποθετήςεισ 
εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07-Γερμανικήσ Γλώςςασ & ΠΕ86-Πληροφορικήσ εντόσ  
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινασ» 

mailto:pyspe@dipe.flo.sch.gr


 Κάθε εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικήσ Γλώςςασ) μπορεί ςτθ διλωςι του να 

ηθτιςει μζχρι και 4 (τζςςερισ) ςχολικζσ μονάδεσ για οριςτικι τοποκζτθςθ, ενϊ κάθε 

εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικήσ), μζχρι 6 (ζξι) ςχολικζσ μονάδεσ, για οριςτικι 

τοποκζτθςθ, δθλαδι το ςφνολο των κενϊν οργανικϊν κζςεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ανά 

κλάδο, όπωσ αυτζσ κατανεμικθκαν με τθν αρικμ. Φ.28/90485/Δ1/04-06-2018 Τπουργικι 

Απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1921/τ.Βϋ/30-05-2018. 

 

Σθσ πρόςκλθςθσ αυτισ να λάβουν γνώςη ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι υπθρετοφντεσ 

εκπαιδευτικοί, κακϊσ και όςοι απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο, με ευκφνθ των 

Διευκυντϊν/τριϊν και Προϊςταμζνων των ςχολικϊν μονάδων. 

 
Παρακαλείςτε να ενθμερϊνεςτε κακθμερινά από τθν ιςτοςελίδα μασ. 

 
                              

Ο Δ/ντισ Π.Ε. Φλϊρινασ 
 

 
                                    αββάκθσ Κίμων 

 

 

υνθμμζνα: 

1. Πίνακεσ οργανικϊν κενϊν κλάδων ΠΕ07 & ΠΕ86. 

2. Αίτθςθ-Διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ.  

3. Πίνακεσ μοριοδότθςθσ εκπ/κϊν κλάδων ΠΕ07, ΠΕ86, που ζχουν αιτθκεί οριςτικι τοποκζτθςθ. 
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