
 

 

 φμφωνα με τα ανωτζρω, ςασ ανακοινϊνουμε: 

1. τουσ πίνακεσ βελτίωςθσ– οριςτικισ τοποκζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Δ/νςισ μασ,  

2. τουσ πίνακεσ με τα εναπομείναντα οργανικά κενά  

3. τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν που δεν κατζςτθ δυνατό να τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τισ 

δθλϊςεισ των προτιμιςεϊν τουσ και ζμειναν ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Φλϊρινασ.  

 

Επί των πινάκων βελτίωςθσ– οριςτικισ τοποκζτθςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ 

επανεξζταςθσ για διόρκωςθ τυχϊν παραλείψεων ι λακϊν για το χρονικό διάςτθμα τριών (3) ημερών από 

Σρίτη 22-05-2018 μζχρι και Πζμπτη 24-05-2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70 – Δαςκάλων που δεν κατζςτη δυνατόν να τοποθετηθοφν ςε ςχολικι μονάδα 

προτίμθςισ τουσ, μποροφν να υποβάλλουν ςυμπλθρωματικι διλωςθ για τοποκζτθςθ ςτα εναπομείναντα 

οργανικά κενά, από Σρίτη 22-05-2018 ζωσ και Πζμπτη 24-05-2018 και ώρα 11.00 π.μ.. (Π.Δ. 50/96, άρκρο 

15, παρ.10 & 11). 

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεςη δφνανται να υποβάλουν τθ ςχετικι αίτθςθ μζςα ςε 15 

θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων εντόσ ΠΤΠΕ. 
 

Σθσ παροφςθσ αυτισ να λάβουν γνώςη ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί, 

κακϊσ και όςοι απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο, με ευθφνη των Διευθυντών/τριών και 

Προϊςταμζνων των ςχολικών μονάδων. 

 

Οι πίνακεσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα (http://dipe.flo.sch.gr) τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Φλϊρινασ. Παρακαλείςκε να ενθμερϊνεςτε κακθμερινά από τθν ιςτοςελίδα μασ. 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε.  Φλϊρινασ 

 
 

Κίμων αββάκθσ 
 
υνθμμζνα: 

1. Πίνακεσ βελτίωςθσ – οριςτικισ τοποκζτθςθσ εκπ/κϊν εντόσ ΠΤΠΕ Φλϊρινασ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

  
                  Φλϊρινα, 21-05-2018 
                     Αρικ. Πρωτ.:  2304 

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: Σουσ οργανικά ανικοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Φλϊρινασ 

ΘΕΜΑ: 
ΧΕΣ: 

    

«Ανακοίνωςη πινάκων βελτίωςησ – οριςτικήσ τοποθζτηςησ εντόσ ΠΤΠΕ Φλώρινασ» 
Η με αρικμ. 9θ/21-05-2018 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ. 
 

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


 

 

2. Αίτθςθ επανεξζταςθσ 

3. Εναπομείναντα οργανικά κενά 

4. Αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ – βελτίωςθσ κζςθσ. 
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