
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

  
Φλώρινα, 30-07-2020 
Αριθμ. Πρωτ.:  3314 

Ταχ.  Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο      
F A X   
e-mail 

: Διοικητήριο 
: Φλώρινα, 53100 
: Φλέγγα Παναγιώτα 
: 2385054588  
: 2385054582 
:pyspe@dipe.flo.sch.gr 
:http://dipe.flo.sch.gr 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

 

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 
Σχολικών Μονάδων Δ/νσης Π.Ε. 

Φλώρινας 

 
ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων 
Π.Ε. Φλώρινας» 
 

Ο   Διευθυντής Π.Ε. Φλώρινας έχοντας υπόψη: 

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

άρθρο με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22-5-1997). 

2. την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 υπουργική απόφαση περί καθορισμού των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  (ΦΕΚ 1340/τ.β/16-10-2002 
άρθρο 19 παρ. 2), 

3. την με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης 
Δ/ντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0),σε 
συνδυασμό και με την Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) 
Υπουργική Απόφαση περί παρατάσεως της θητείας στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και το 
άρθρο 52 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) 

4. την με αριθ. πρωτ. 4800/19-06-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. 
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα « Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φλώρινας» 

5. την αρ. πρωτ. 3360/21-08-2017 Απόφαση του Δ/ντήΕκπ/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. 176287/E2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΑΙΘ. με 
θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020». 

7. Την με αριθμ. 89941/E2/10-07-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα : « Αποσπάσεις 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021 

8. την με αριθμ. 3295/ 24-07-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας με θέμα 

«Διαδικασία τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2020-2021» 

9. την με αριθμ. 25894/21-02-2020 διευκρινιστική του Υπουργείου παιδείας και 

θρησκευμάτων σχετικά με το ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄) αναφορικά με την προτεραιότητα  

για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις 

μεταθέσεις  και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. 

10. Τις δηλώσεις υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας  

11. την 12η/30-07-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας 
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χαρακτήρισε ονομαστικά τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στις σχολικές 

μονάδες που διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ70 & ΠΕ60, που κρίθηκαν 

λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης από υπεραριθμία με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στις κενές λειτουργικές θέσεις που έχουν κοινοποιηθεί από 

Παρασκευή 31-07-2020  έως και Τρίτη 04-08-2020 και ώρα 12.00μ.μ. στο Γραφείο ΠΥΣΠΕ της 

Δ/νσης Π.Ε. 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. 

 

Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης με Fax, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση, ότι η δήλωση όντως παραλήφθηκε στο τηλέφωνο 

2385054588.  

 

Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://dipe.flo.sch.gr της Διεύθυνσης 

Π.Ε. Φλώρινας, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Πίνακες λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

2. Δήλωσης τοποθέτησης από  λειτουργική υπεραριθμία               

3. Λειτουργικά κενά 

4. Ομάδες Σχολικών Μονάδων 

      

 
 
 

 
 
 
 

 

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής Π. Ε. 
Φλώρινας 

 
 

Τσούλης Θωμάς 
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