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Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ 
χολικϊν Μονάδων Δ/νςθσ Π.Ε. 

Φλϊρινασ 

 
ΘΕΜΑ: «Χαρακτηριςμόσ των ονομαςτικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ςχολικών μονάδων 
Π.Ε. Φλώρινασ» 
 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Φλϊρινασ ζχοντασ υπόψθ: 

1. 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). 

2. 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». 

3. 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 2017-2018».  

4. Σθν με αρικμ. 50692/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 7Σ5Φ4653Π-216)  εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

κζμα: «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ για υποβολι αιτιςεων 

αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ & ΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΤ, Μουςικά, 

Καλλιτεχνικά & Εκκλθςιαςτικά  χολεία για το διδακτικό ζτοσ  2018-2019». 

5. Σθν με αρικμ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΤ4653Π-ΛΜ)  εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

κζμα: «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ για υποβολι αιτιςεων 

αποςπάςεων ςε υπθρεςίεσ & φορείσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & 

Θρθςκευμάτων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019». 

6. Σο με αρικμ. πρωτ. 3313/28-06-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ με το οποίο 

κοινοποιικθκαν οι λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ & τα λειτουργικά κενά των ςχολικϊν 

μονάδων.   

7. Tθν 14
θ
/05-07-2018 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Φλϊρινασ. 

 

χαρακτιριςε ονομαςτικά τουσ λειτουργικά υπεράρικμουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ που διαπιςτϊκθκαν υπεραρικμίεσ. 

Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων Γενικισ Αγωγισ ΠΕ70 & ΠΕ60 και Ειδικισ Αγωγισ 

ΠΕ70, που κρίκθκαν λειτουργικά υπεράρικμοι, να υποβάλλουν διλωςθ τοποκζτθςθσ από 

υπεραρικμία με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (για όςουσ δεν υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ 

εντόσ ΠΤΠΕ, ςτισ κενζσ λειτουργικζσ κζςεισ, που ζχουν κοινοποιθκεί, από Παραςκευή 06-07-
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2018  ζωσ και Σρίτη 10-07-2018 και ώρα 12.00μ.μ. ςτο Γραφείο 3 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φλϊρινασ, 

με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

1. Από τουσ ενδιαφερόμενουσ αυτοπροςϊπωσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό τουσ 

2. Με Fax ςτο 2385054582  

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

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

 

τθν περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ με Fax, ι μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ 

απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωςη, ότι θ διλωςθ όντωσ παραλιφκθκε ςτο τηλζφωνο 

2385054584.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, που δεν υπζβαλαν αίτηςη 

μετάθεςησ εντόσ ΠΤΠΕ, θα πρζπει να προςκομίςουν με τη δήλωςη τοποθζτηςησ, τα 

απαραίτητα για τη μοριοδότηςη δικαιολογητικά. 

 

Όλα τα ςτοιχεία είναι διαθζςιμα ςτην ιςτοςελίδα http://dipe.flo.sch.gr τησ Διεφθυνςησ 

Π.Ε. Φλώρινασ, όπου μπορείτε να ενημερώνεςτε καθημερινά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνθμμζνα: 

1. Πίνακεσ λειτουργικά υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν 

2. Διλωςθσ τοποκζτθςθσ από  λειτουργικι υπεραρικμία               

3. Λειτουργικά κενά 

4. Ομάδεσ χολικϊν Μονάδων 

      

 
 
 

 
 
 
 

 

Ο Διευκυντισ Π. Ε. Φλϊρινασ 
 
 

αββάκθσ Κίμων 
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