
 

 

Σασ ανακοινώνουμε 

  

Τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων απόςπαςθσ - προςωρινισ 

τοποκζτθςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ ζωσ και Δευτζρα 16-07-2018 

 
Καλοφνται 
 

1. Οι εκπ/κοί όλων των κλάδων γενικισ αγωγισ (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, 

ΠΕ07, ΠΕ86, ΠΕ05, ΠΕ79) & ειδικισ αγωγισ που ανικουν οργανικά ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλώρινασ και ενδιαφζρονται να 

αποςπαςτοφν/τοποκετθκοφν ςε κενζσ λειτουργικζσ  κζςεισ εντόσ του ΠΤΠΕ 

Φλώρινασ  

2. Οι εκπ/κοί που παραμζνουν ςτθ διάκεςθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

3. Οι εκπ/κοί που αποςπάςτθκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

4. Οι εκπ/κοί που παραμζνουν λειτουργικά υπεράρικμοι 

5. Όςοι εκπ/κοί τοποκετικθκαν από λειτουργικι υπεραρικμία και επικυμοφν 

να αποςπαςτοφν. 

 

να υποβάλλουν αίτθςθ απόςπαςθσ - προςωρινισ τοποκζτθςθσ ζωσ και Δευτζρα 

16-07-2018 και ώρα 14.00 μ.μ. ςτο Γραφείο 3 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλώρινασ, με ζναν 

από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

1. Από τουσ ενδιαφερόμενουσ αυτοπροςώπωσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό τουσ 

2. Με Fax ςτο 2385054582  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Φλώρινα,  11 -07-2018 

Αρικ. Πρωτ.: 3397    

Σαχ. Δ/νςθ :   
Σαχ. Κώδικασ : 
Πλθροφορίεσ :  
Σθλζφωνο :  
FAX : 
E-mail : 

Διοικθτιριο 
53100 Φλώρινα  
Σηώτηθ Παραςκευι 
23850-54584  
23850-54582 
pyspe@dipe.flo.sch.gr 
http://dipe.flo.sch.gr 
 

ΠΡΟ: 

 
 
 
  ΚΟΙΝ.: 

Σουσ Εκπαιδευτικοφσ  
χολικών Μονάδων Δ/νςθσ  
Π.Ε. Φλώρινασ 
 
 

Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
τθσ χώρασ 

ΘΕΜΑ: 

 

«Παράταςθ υποβολισ αιτιςεων για απόςπαςθ – προςωρινι τοποκζτθςθ 

εκπαιδευτικών εντόσ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινασ» 

1. Σο αρικμ. πρωτ. 3315/28-06-2018 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλώρινασ με κζμα: 

«Πρόςκλθςθ για απόςπαςθ – προςωρινι τοποκζτθςθ εκπ/κών εντόσ ΠΤΠΕ» 

2. Tθν 15θ/11-07-2018 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλώρινασ. 

mailto:pyspe@dipe.flo.sch.gr


3. Μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (με ςαρωμζνθ αίτθςθ όπου κα φαίνεται 

θ υπογραφι) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ pyspe@dipe.flo.sch.gr. 

Παρακαλοφνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ςυνυποβάλλουν 

μαηί με τθν υπογεγραμμζνθ αίτθςι τουσ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που 

επικαλοφνται, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν υπ΄ αρικμ. 50692/Ε2/27-03-2018 

εγκφκλιο αποςπάςεων από Π.Τ..Π.Ε. ςε Π.Τ..Π.Ε., κακώσ απαιτείται 

επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων τουσ.  

Αίτθςθ δίχωσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά δεν κα παραλαμβάνεται.  

 

τθν περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ με Fax, ι μζςω θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ απαιτείται και τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ, ότι θ διλωςθ όντωσ 

παραλιφκθκε ςτο τθλζφωνο 2385054584.  

 

Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθ μοριοδότθςθ είναι τα παρακάτω:  
 

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ  

 Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ, όταν δεν αποδεικνφεται από το πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τα ςπουδάηοντα τζκνα  

 Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ για όςουσ τθν επικαλοφνται  

 Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Υγειονομικισ επιτροπισ ι ΚΕΠΑ για όςουσ 

επικαλοφνται λόγουσ υγείασ (αν ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ 

γονζα απαιτείται και πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ γονζα από διετία) 

 Βεβαίωςθ Α/κμιασ - Β/κμιασ Υγειονομικισ επιτροπισ ι Κ.Ε.Π.Α. και δικαςτικι 

απόφαςθ επιμζλειασ (αν ο εκπαιδευτικόσ επικαλείται λόγουσ υγείασ γονζων ι 

αδερφών)  

Όλα τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα http://dipe.flo.sch.gr τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 

Φλώρινασ, όπου μπορείτε να ενθμερώνεςτε κακθμερινά. 

 
                                Ο Δ/ντισ Π.Ε. Φλώρινασ 

 
 

                                    αββάκθσ Κίμων 

 

 

υνθμμζνα: 

1. Αίτθςθ Απόςπαςθσ - Προςωρινισ Σοποκζτθςθσ Γενικισ Αγωγισ 

2. Αίτθςθ Απόςπαςθσ - Προςωρινισ Σοποκζτθςθσ Ειδικισ Αγωγισ 

3. Λειτουργικά κενά κλάδων (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ07, ΠΕ86, ΠΕ05, ΠΕ79, ΠΕ70-

ΣΜΕΑΕ)  

 

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