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ΠΡΟ: Σουσ Εκπαιδευτικοφσ
χολικϊν Μονάδων Δ/νςθσ
Π.Ε. Φλϊρινασ

ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία τοποθζτηςησ υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2017-2018»
Ο Διευκυντισ Πρωτ/κμιασ Εκπ/ςθσ Φλϊρινασ ζχοντασ υπόψθ :
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Σο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο με
το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997).
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».
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».
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».
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».
Σθν με αρικμ. 203643/E1/22-11-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Διευκρινίςεισ για τθν
υποβολι αιτιςεων μετάκεςθσ & τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπ/ςθσ που υπθρετοφν ςε Πειραματικά ι Πρότυπα χολεία».
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».
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.
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».
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».
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».
θ
Tθν 6 /03-05-2017 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ.

προςδιορίηει τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ ςτισ οποίεσ διαπιςτϊνονται υπεραρικμίεσ
εκπαιδευτικϊν, ωσ εξισ:

Τπεραριθμίεσ Δημοτικών χολείων
Α/Α
1

Δημοτικά χολεία
6/κ Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Αμμοχωρίου

Τπεράριθμοι

Αιτία

1

Τποβιβαςμόσ

Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που ανικουν οργανικά ςτη ςυγκεκριμζνη
ςχολική μονάδα, όπου διαπιςτϊκθκε υπεραρικμία καλοφνται να δθλϊςουν όλοι
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ, αν επικυμοφν ι όχι να κρικοφν και να τοποκετθκοφν ωσ υπεράρικμοι,
κατακζτοντασ κετικι ι αρνθτικι διλωςθ υπεραρικμίασ (Π.Δ. 50/1996, άρκρο 14),
κατακζτοντασ κετικι (επικυμϊ) ι αρνθτικι (δεν επικυμϊ) διλωςθ υπεραρικμίασ (Π.Δ.
50/1996, άρκρο 14, παρ.3), από Παραςκευή 04-05-2018 ζωσ και Σρίτη 08-5-2018 και ώρα
11.00μ.μ.
Οι δθλϊςεισ υποβάλλονται ςτο Γραφείο 4 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ αυτοπροςϊπωσ ι με
Fax ςτο 2385054582. τθν περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ με Fax, απαιτείται και
τηλεφωνική επιβεβαίωςη, ότι θ διλωςθ όντωσ παραλιφκθκε & πρωτοκολλικθκε ςτο
τηλζφωνο 2385054584.
Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ, το Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ κα χαρακτθρίςει ονομαςτικά τουσ
υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, οι οποίοι κα κλθκοφν να δθλϊςουν
τισ προτιμιςεισ τουσ ςτισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ, όπου κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με το
Π.Δ. 50/1996, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Π.Δ. 100/97.
Σθσ πρόςκλθςθσ αυτισ να λάβουν γνώςη ενυπόγραφα, με ευθφνη των Διευθυντών/τριών
και Προϊςταμζνων των Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων, όλοι οι υπθρετοφντεσ
εκπαιδευτικοί, κακϊσ και όςοι απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο.
Παρακαλείςτε να ενθμερϊνεςτε κακθμερινά από τθν ιςτοςελίδα μασ.

Ο Διευκυντισ Π. Ε. Φλϊρινασ

αββάκθσ Κίμων
υνθμμζνα:
1. Οργανικά κενά
2. Ομάδεσ χολικϊν Μονάδων
3. Διλωςθσ Τπεραρικμίασ

