
 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997). Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/8-3-1996), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997). 

2. Την με αριθμ. 176287/E2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020». 

3. Το με αριθμ. 43223/Ε4/03-04-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού 
έτους 2019-2020». 

4. Το με αριθμ. 43925/Ε2/07-04-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις 
εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020». 

5. Την αρ. πρωτ. 3360/21-08-2017 Απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης A΄/θμιας Εκπ/σης 

Φλώρινας με θέμα: «Τροποποίηση κατανομής των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης 

Φλώρινας σε Ομάδες Σχολείων». 

6. Την με αριθμ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω)  εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή 

αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ & ΕΕΕΚ, 

ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά & Εκκλησιαστικά  Σχολεία για το διδακτικό έτος  2020-

2021». 

7. Την με αριθμ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ)  εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή 

αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες & φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021». 

 

Καλεί 
 

τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων γενικής & ειδικής αγωγής που ανήκουν οργανικά 

σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας και όσους παραμένουν στη διάθεση του 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν/τοποθετηθούν σε κενές 

λειτουργικές  θέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Φλώρινα,  10 -06-2020 

Αριθ. Πρωτ.: 2383   

Ταχ. Δ/νση :   
Ταχ. Κώδικας : 
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο :  
FAX : 
E-mail : 

Διοικητήριο 
53100 Φλώρινα  
Ναλπαντίδης Γρηγόριος 
23850-54588  
23850-54582 
pyspe@dipe.flo.sch.gr 
http://dipe.flo.sch.gr 
 

ΠΡΟΣ: 

 
 
 

   

τους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων της ΔΙ.Π.Ε. 
Φλώρινας 
 

ΘΕΜΑ: 

 

« Πρόσκληση για απόσπαση-προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών εντός 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας» 

mailto:pyspe@dipe.flo.sch.gr


προσωρινής τοποθέτησης από Πέμπτη  11-06-2020  έως και Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 

14.00 μ.μ. στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας, με έναν από τους παρακάτω τρόπους : 

1. Από τους ενδιαφερόμενους, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους. 

2. Με Fax στο 2385054582.  

3. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με σαρωμένη αίτηση όπου θα φαίνεται η 

υπογραφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.flo.sch.gr 

4. Μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης (http://dipe.flo.sch.gr/dipe_new/) 

ακολουθώντας την διαδρομή ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συνυποβάλλουν μαζί με 

την αίτησή τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επικαλούνται, όπως αυτά 

προβλέπονται από την υπ΄ αριθμ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) 

εγκύκλιο αποσπάσεων, καθώς απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους.  

Τα δικαιολογητικά που αφορούν τη μοριοδότηση είναι τα παρακάτω:  
 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Πιστοποιητικό εντοπιότητας, όταν δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 

 Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα. 

 Βεβαίωση συνυπηρέτησης για όσους την επικαλούνται. 

 Βεβαίωση Α΄/θμιας – Β΄/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ για όσους 

επικαλούνται λόγους υγείας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας γονέα 

απαιτείται και πιστοποιητικό εντοπιότητας γονέα από διετία) 

 Βεβαίωση Α΄/θμιας – Β΄/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. και δικαστική 

απόφαση επιμέλειας (αν ο εκπαιδευτικός επικαλείται λόγους υγείας γονέων ή 

αδερφών). 

 

 
                                Ο Δ/ντής Π.Ε. Φλώρινας 

 
 

                                    Σαββάκης Κίμων 
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