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Σηϊτηθ Παραςκευι
23850-54584
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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 Γενικήσ & Ειδικήσ αγωγήσ εντόσ του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Φλώρινασ»
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 20172018».
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. 54532/Ε2/03-04-2018 ζγγραφο του Τπουργείου, με κζμα: «Ενθμζρωςθ για
διάταξθ που αφορά ςε εκπ/κοφσ που υπθρετοφν με πενταετι κθτεία ςε Πρότυπα ι Πειραματικά
χολεία».
9. Σο με αρικμ. πρωτ. 62821/Ε2/20-04-2018 ζγγραφο του Τπουργείου, με κζμα: «Διευκρίνιςθ
ςχετικά με υπθρετοφντεσ με πενταετι κθτεία χολεία ςε Πρότυπα και Πειραματικά χολεία».
10. 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».
11. Tθν 8θ/10-05-2018 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ.

Καλεί
 τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων γενικήσ αγωγήσ, που υπζβαλαν αρχικι αίτθςθ για
βελτίωςθ κζςθσ, για οριςτικι τοποκζτθςθ και όςουσ ιρκαν με μετάκεςθ και βρίςκονται
ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μζςω του
https://teachers.minedu.gov.gr,

διλωςθ

τοποκζτθςθσ

ςε

ςυςτήματοσ

ςχολικζσ

μονάδεσ

αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ, ςτισ οποίεσ επικυμοφν να τοποκετθκοφν, από
την Παραςκευή 11-05-2018 ζωσ και την Πζμπτη 17-05-2018 και ώρα 13.00 μ.μ..
Μποροφν να επιλεγοφν ζωσ είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ..
 Οι αιτήςεισ των εκπαιδευτικών των κλάδων ειδικήσ αγωγήσ, που υπζβαλαν αρχικι
αίτθςθ, για βελτίωςθ κζςθσ ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ, δεν κα υποβάλλουν αίτθςθ μζςω
του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Θα υποβάλλουν τθ αίτθςθ γραπτϊσ (θ αίτθςθ
επιςυνάπτεται), κατά τθ διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων, δθλαδι από την Παραςκευή
11-05-2018 ζωσ και την Πζμπτη 17-05-2018 και ώρα 13.00 μ.μ. ακριβώσ.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία (17-05-2018 ςτισ 13:00 μ.μ ακριβώσ), δε θα είναι
εφικτή καμία απολφτωσ διόρθωςη.

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
2. Αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ – βελτίωςθσ κζςθσ για εκπ/κοφσ Ειδικισ Αγωγισ
3. Πίνακεσ μοριοδότθςθσ εκπ/κϊν κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, που ζχουν αιτθκεί οριςτικι
τοποκζτθςθ – βελτίωςθ κζςθσ

