ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Φλϊρινα, 03-05-2022

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αρικ. Πρωτ.: 1853

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Σαχ. Δ/νςθ :
Σαχ. Κϊδικασ :
Πλθροφορίεσ :
Σθλζφωνο :
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Διοικθτιριο
53100 Φλϊρινα
Σηϊτηθ Παραςκευι
23850-54579
23850-54582
mail@dipe.flo.sch.gr
http://dipe.flo.sch.gr

ΠΡΟ: Σουσ Εκπαιδευτικοφσ
χολικϊν Μονάδων Δ/νςθσ
Π.Ε. Φλϊρινασ
ΚΟΙΝ.: Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
τθσ χϊρασ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώςεων προτίμηςησ που αφοροφν ςε βελτιώςεισ - οριςτικζσ τοποθετήςεισ
εκπαιδευτικών τησ Γενικήσ Aγωγήσ & Ειδικήσ Αγωγήσ εντόσ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινασ

Η Δ/νςθ Π.Ε. Φλϊρινασ λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16, κεφ.Β του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16, παρ. 8 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/08-03-1996), όπωσ τροποποιικθκε με το
Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ94/τ.Α’/22-05-1997), και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ43/τ.Α’/09-03-1998).
3. Σο άρκρο 13 του Π.Δ. 50/96 §1, περ. α και γ, όπου προςδιορίηονται κατά αποκλειςτικό τρόπο οι αςκζνειεσ
εκείνεσ οι οποίεσ αιτιολογοφν τθν ζνταξθ του εκπαιδευτικοφ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ.
4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν. 3194/03 (267Αϋ), του άρκρου 17 του N. 3402/05 (258Αϋ), και
του άρκρου 52 του Ν. 4115/13 (24 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 2 του άρκρου 39 του Ν.
4403/16 (125Αϋ), που αφοροφν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ
5. Σισ διατάξεισ των παρ. 1, 2 & 3 του άρκρου 6 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Αϋ/7-4-2006) «Ενίςχυςθ τθσ
οικογζνειασ και λοιπζσ διατάξεισ». που αναφζρονται ςτθν ζννοια του πολυτζκνου.
6. Σο άρκρο 30 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Αϋ/19-5-2010 «Θζματα μετακζςεων».
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 55 του Ν. 4653/20 (12Α’), όπωσ τροποποιοφν το άρκρο 13 του Π.Δ. 50/96
8. Σο άρκρο 37, του κεφαλαίου Γϋ, του Ν 3966/24-05-2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011), που αφορά ςτο κεςμικό
πλαίςιο λειτουργίασ των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων.
9. Σο άρκρο 97, του Ν 4530/30-03-2018 (ΦΕΚ 59/τ.Α’/30-03-2018).
10. Σισ διατάξεισ τθσ περ. α, παρ. 5 του άρκρου 62 του Ν. 4589/2019 (13Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το
άρκρο 42 του Ν. 4722/2020 (177Αϋ).
11. Σθν με αρικμό 134027/Ε2/2018 (3399/τ.Β’/10-8-2018) Τ.Α.: «Επανακακοριςμόσ περιοχϊν μετάκεςθσ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ» και διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτο ΦΕΚ 3419/τ.Β’/16-8-2018,
12. Σθν νζα κατάταξθ ςε αξιολογικζσ κατθγορίεσ και κακοριςμό δυςπρόςιτων ςχολικϊν μονάδων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπωσ κακορίηονται ςτθν με αρικμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018
Τ.Α. (3941Βϋ) και ιςχφει από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.
13. Σθν με αρικμ. πρωτ.106884/Ε1/19-08-2020 (ΦΕΚ 1289/τ.Γϋ/19-08-2020) Τπουργικι Απόφαςθ διοριςμϊν
εκπαιδευτικϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.
14. Σο με αρικμ.πρωτ. 108336/Ε2/21-08-2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ «Οδθγίεσ για τθν προςωρινι τοποκζτθςθ των
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ»
15. Σο με αρικμ.πρωτ. 1105547/Ε2/26-08-2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ «Διευκρινίςεισ για τθν προςωρινι
τοποκζτθςθ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ»

16. Σθν παρ. 17 του άρκρου 19 του Ν. 4692/2020 (111Αϋ), που αφορά εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε Π.. ι
ΠΕΙ.. όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 94 του ν. 4812/2021 (Α’110).
17. Σθν αρικμ. πρωτ. 51614/Δ6/11-05-2021 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Χαρακτθριςμόσ δθμόςιων ςχολικϊν
μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων από
το ςχολικό ζτοσ 2021-2022».
18. Σισ Τπουργικζσ Αποφάςεισ 95849/Ε1/02-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γϋ/10-8-2021) (ΑΔΑ:63Ν946ΜΣΛΗ-ΔΧ),
95853/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/τ.Γϋ/10.8.2021 (ΑΔΑ:6ΠΧΗ46ΜΣΛΗ-371), 97010/Ε1/4-8-2021 (ΦΕΚ
1819/τ.Γϋ/10.8.2021) (ΑΔΑ: ΩΝΕΛ46ΜΣΛΗ-Ι7Π), διοριςμϊν εκπ/κϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Γενικισ Εκπαίδευςθσ.
19. Σα άρκρα 45, 168, 169, 182 του Ν 4823/2021(Α’136).
20. Σθ με αρικμό 144421/Ε2/11-11-2021(ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΣΛΗ-7Λ8), εγκφκλιο μετακζςεων εκπαιδευτικϊν
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022.
21. Σθν αρικμ. πρωτ. 168373/Ε2/23-12-2021 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ με κζμα: «Διευκρινίςεισ
ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ των οποίων οι οργανικζσ
κζςεισ μεταφζρκθκαν ςτθ Γενικι Πρωτοβάκμια/Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ»
22. Σο ΦΕΚ 5775/τ.Β’/10-12-2021 ςτο οποίο δθμοςιεφτθκε θ ΚΤΑ με αρικ. 161260/Θ2/9.12.2021 «Μεταφορά
οργανικϊν κζςεων των μονίμων εκπαιδευτικϊν των Γενικϊν Εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων - Γυμναςίων και
Γενικϊν Εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων ςτθ γενικι Πρωτοβάκμια/Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθσ.
23. Σον Ν 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/3-8-2021) και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 237 για τθν
εκκλθςιαςτικι εκπ/ςθ.
24. Σθν με αρικμό 31159/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟ46ΜΣΛΗ-ΔΞ9) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Μετακζςεισ
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, ζτουσ 2022»
25. Σθν με αρικ. πρωτ. 31146/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ046ΜΣΛΗ-1ΛΒ) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα:
«Μετακζςεισ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε), ςε χολεία Κωφϊν-Συφλϊν, ςε Κζντρα Διεπιςτθμονικισ Αξιολόγθςθσ,
υμβουλευτικισ και Τποςτιριξθσ (ΚΕ.Δ.Α..Τ.) και ςε Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), ζτουσ 2022».
26. Σθν αρικμ. πρωτ. 47244/Ε2/26-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΜ146ΜΣΛ-10Σ) ςυμπλθρωματικι Τ.Α. με κζμα:
“υμπλθρωματικζσ μετακζςεισ και διορκϊςεισ μετακζςεων εκπ/κϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε
περιοχι, ζτουσ 2022”.
27. Σθν 4θ/7-4-2022 Πράξθ του ΠΤΠΕ Φλϊρινασ

καλεί
1.

τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων γενικήσ αγωγήσ ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01,
ΠΕ86, ΠΕ91.01 που υπζβαλαν αρχικι αίτθςθ για μετάκεςθ - βελτίωςθ κζςθσ ι αίτθςθ για οριςτικι
τοποκζτθςθ, κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ των ανωτζρω κλάδων, οι οποίοι μετατζκθκαν από
άλλεσ περιοχζσ ςτθ Δ/νςι μασ και βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ, να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά μζςω του online ςυςτήματοσ Διαχείριςησ Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολήσ
Αιτήςεων Μετάθεςησ https://teachers.minedu.gov.gr διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ
αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ, ςτισ οποίεσ επικυμοφν να τοποκετθκοφν.
Επιςυνάπτονται ςχετικζσ οδηγίεσ διαχείριςησ τησ αίτηςήσ ςασ.

2.

τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ειδικήσ αγωγήσ ΠΕ60-61, ΠΕ70-71, που υπζβαλαν αρχικι
αίτθςθ για μετάκεςθ - βελτίωςθ κζςθσ, κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ των ανωτζρω κλάδων, οι
οποίοι μετατζκθκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτθ Δ/νςι μασ, να ςυμπληρώςουν την αίτηςη – δήλωςη
που επιςυνάπτεται και να την αποςτείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία ςτο mail:

mail@dipe.flo.sch.gr. Σο ςφςτθμα δεν υποςτθρίηει βελτιϊςεισ/οριςτικζσ τοποκετιςεισ ειδικισ
αγωγισ.
Η υποβολή των δηλώςεων προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων για τθν Γενικι & τθν Ειδικι Αγωγι, κα γίνει
από την Τετάρτη 04-05-2022 ζωσ και την Τρίτη 10-05-2022 και ώρα 15.00. Μποροφν να επιλεγοφν ζωσ
είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ κατά ςειρά προτίμθςισ τουσ, ςτισ οποίεσ επικυμοφν να μετατεκοφν ι να
τοποκετθκοφν. Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία (10-05-2022 και ϊρα 15:00) δεν κα είναι εφικτι
καμία απολφτωσ παρζμβαςθ.

Σθσ παροφςθσ να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί, κακϊσ και όςοι
απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/τριϊν και Προϊςταμζνων των
ςχολικϊν μονάδων.

Ο Δ/ντισ Π.Ε. Φλϊρινασ

Λυγοφρασ Γεϊργιοσ

Επιςυνάπτονται:
1. Πίνακασ οργανικϊν κενϊν ςχολικϊν μονάδων Γενικισ& Ειδικισ Αγωγισ
2.

Αίτθςθ /Διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ – βελτίωςθσ κζςθσ μόνο για εκπ/κοφσ Ειδικήσ Αγωγήσ

3. Οδθγίεσ διαχείριςθσ του online ςυςτιματοσ https://teachers.minedu.gov.gr
4. Πίνακασ ςχολικϊν μονάδεσ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ με τθν αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ.
5. Πίνακασ μοριοδότθςθσ αιτιςεων βελτίωςθσ – οριςτικισ τοποκζτθςθσ
6. Πίνακασ μοριοδότθςθσ αιτιςεων οριςτικισ τοποκζτθςθσ μετατικζμενων.

