
 
 

 

Η Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την αριθμ. πρωτ. 168373/Ε2/23-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:  
«Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική 
Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

2. Το ΦΕΚ 5775/τ.Β’/10-12-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με αριθ. 
161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των 
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη 
γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης. 

3. Τον Ν 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/3-8-2021) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 237. 
 

κ α λ ε ί 
 

τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ79.01 των οποίων οι οργανικές θέσεις 

μεταφέρθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές 

μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας, στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, από 

Δευτέρα 10-01-2022 μέχρι και Παρασκευή 17-01-2022 και ώρα 11.00 ηλεκτρονικά στο 

mail@dipe.flo.sch.gr στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας 

Μπορούν να επιλεγούν έως πέντε (5) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησής τους, στις 

οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν. 

 
Δικαιολογητικά  που συνυποβάλλονται με τη δήλωση  
(πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) 
 
Η υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να ψηφιοποιηθούν σε αρχείο pdf, με 
ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 pdi σε ασπρόμαυρο, θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο mail@dipe.flo.sch.gr 
 

 Οικογενειακή κατάσταση 

 Εντοπιότητα 

 Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Φλώρινα,  07-01-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 23  

Ταχ. Δ/νση :   
Ταχ. Κώδικας : 
Πληροφορίες :  
 
Τηλέφωνο :  
E-mail : 

Διοικητήριο 
53100 Φλώρινα  
Τζώτζη Παρασκευή 
Ναλπαντίδης Γρηγόριος 
23850-54579 & 54588  
mail@dipe.flo.sch.gr 
http://dipe.flo.sch.gr 
 
 

ΠΡΟΣ: 

 
 
 
  ΚΟΙΝ.: 

Τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 & 
ΠΕ79.01 Εκκλησιαστικής 
Εκπ/σης  
 
 

 

ΘΕΜΑ: 

    

«Πρόσκληση Υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της 
Εκκλησιαστικής Εκπ/σης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Δ/νση 
Π.Ε. Φλώρινας» 

mailto:mail@dipe.flo.sch.gr
mailto:mail@dipe.flo.sch.gr
mailto:mail@dipe.flo.sch.gr
http://dipe.flo.sch.gr/


Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 & σπουδάζοντα όσα τέκνα 
έχουν γεννηθεί από 1-1-1997. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου  ή του 25ου της 
ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις. 

 
 Συνυπηρέτηση 

A. Όταν η συνυπηρέτηση  αφορά εκπαιδευτικούς, οι σύζυγοι των οποίων υπηρετούν εντός 
του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας, οφείλουν  να υποβάλλον αίτηση στη Δ/νση, ώστε να εκδοθεί η 
αντίστοιχη βεβαίωση. 

B. Συνυπηρέτηση που αφορά εκπαιδευτικούς, οι σύζυγοι των οποίων υπηρετούν σε 
οποιονδήποτε άλλο φορέα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Όπου οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την 
απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές 
βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία 
ασφάλισης, που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.  

2. Σε περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οριστικοποιημένες, δύνανται 
να προσκομιστούν οι υποβληθείσες από τον εργοδότη ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση) (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).  

3. Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της 
συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, 
γίνονται δεκτές οι υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο 
ετών.  

4. α) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται, εφόσον προσκομίζεται σχετική 
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο επιδοτούμενος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
επιδοτούμενων ανέργων. 

β) Ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα προσμετράται 
για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.  

5. Σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του 
εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του 
(σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).  

 

Της πρόσκλησης αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούντες 

εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, με ευθύνη των 

Διευθυντών των σχολικών μονάδων. 

 
Η παρούσα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ/νσης http://dipe.flo.sch.gr 

 

Επισυνάπτονται: 

1. Η αριθμ. πρωτ. 168373/Ε2/23-12-2021 εγκύκλιος 

2. Πίνακας οργανικών κενών  

3. Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης 

 

 
                                Ο Δ/ντής Π.Ε. Φλώρινας 

 
 

                                    Λυγούρας Γεώργιος 

 

 

http://dipe.flo.sch.gr/
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