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Φλώρινα,20/04/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 1611

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

: Διοικητήριο
: 53100
: Ναλπαντιδης Γρηγόριος
Τζώτζη Παρασκευή
: 2385054584 & 54586
: 2385054582
:mail@dipe.flo.sch.gr

Τηλέφωνο
FAX
e-mail

ΠΡΟΣ: Τoυς ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2020-2021 Δήλωση υπεραριθμίας»

Ο Διευθυντής ΔΠΕ Φλώρινας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.Β του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και
λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/08-03-1996), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ94/τ.Α’/22-05-1997), και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ43/τ.Α’/0903-1998).
3. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 §1, περ. α και γ, όπου προσδιορίζονται κατά αποκλειστικό τρόπο οι
ασθένειες εκείνες οι οποίες αιτιολογούν την ένταξη του εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία
μετάθεσης.
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/03 (267Α΄), του άρθρου 17 του N. 3402/05
(258Α΄), και του άρθρου 52 του Ν. 4115/13 (24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (125Α΄), που αφορούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
5. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/7-4-2006) «Ενίσχυση
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». που αναφέρονται στην έννοια του πολυτέκνου.
6. Το άρθρο 30 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010 «Θέματα μεταθέσεων».
7. Την αρ. πρωτ. 3360/21-08-2017 Απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης A΄/θμιαςΕκπ/σης Φλώρινας με
θέμα: «Τροποποίηση κατανομής των Σχολικών Μονάδων Α/θμιαςΕκπ/σης Φλώρινας σε
Ομάδες Σχολείων»

8. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4653/20 (12Α’), όπως τροποποιούν το άρθρο 13 του Π.Δ.
50/96
9. Το άρθρο 37, του κεφαλαίου Γ΄, του Ν 3966/24-05-2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011), που
αφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.
10. Το άρθρο 97, του Ν 4530/30-03-2018 (ΦΕΚ 59/τ.Α’/30-03-2018).
11. Οι διατάξεις

της

περ. α, παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (177Α΄).
12. Η νέα Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην με αριθμό
133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941Β΄) και ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019.
13. Η παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (111Α΄), που αφορά εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..
14. Οι με αριθμ. πρωτ. Φ.10/ΜΑ/128746/Δ1/25-09-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 4101/Τ.Β’/24-09-2020 και τροποποιεί την αριθμ. πρωτ. Φ.10/77673/Δ1/22-06-2020
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2813/τ.Β’/13-07-2020) & η αριθμ. Πρωτ. Φ.10/90544/ΜΑ/Δ1/10-072020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2889/τ.Β’/17-07-2020 που αφορούν
μεταβολές σχολικών μονάδων της Π.Ε. Φλώρινας.
15. Η με αριθμ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιος του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
σχολικού έτους 2020-2021»
16. Η με αριθμ. 154697/E2/12-11-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με
θέμα: «Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα & Πειραματικά
σχολεία.
17. Το με αριθμ. 156436/Ε2/16-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με
το οποίο δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.
18. Οι με αριθμ. πρωτ. 33908/Ε2/24-03-2021, 33903/Ε2/24-03-2021, 33922/Ε2/24-03-2021
Υπουργικές Αποφάσεις μεταθέσεων εκπ/κών αντίστοιχα, από περιοχή σε περιοχή, σε
Πειραματικά Διαπολιτισμικά σχολεία & σε Σχολικές Μονάδες ΣΜΕΑΕ & Κ.Ε.Σ.Υ.
19. Η με αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με
θέμα: «Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα & Πειραματικά
σχολεία.
20. Την αρ. πρωτ. Φ.10/77673/Δ1/22-6-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Υποβιβασμοί, καταργήσεις,
συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» (ΦΕΚ 2813/τ.Β’/13-6-2020)

21. Την αρ. πρωτ. Φ.10/ΜΑ/123564/Δ1/17-09-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης
Φ.10/77673/Δ1/22-6-2020 Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων 2020-2021» (4101/τ.Β’/24-09-2020)
22. Την 4η/16-04-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες, στις οποίες
διαπιστώθηκε υπεραριθμία , να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν και να
τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ.
50/1996, άρθρο 14) εντός τριών (3) ημερών, από 21-04-2021 έως και την 23-04-2021 στις 12.00.
Επισημαίνεται ότι θα υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών
μονάδων που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν να κριθούν ή όχι ως
υπεράριθμοι.
Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (με
σαρωμένη

αίτηση

όπου

θα

φαίνεται

η

υπογραφή)

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

mail@dipe.flo.sch.gr.
Όσοι εκπ/κοί επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τη δήλωση, θα επικοινωνούν τηλεφωνικά,
ώστε να οριστεί ραντεβού.
Για ενημέρωσή, σας αποστέλλουμε τον πίνακα υπεραριθμίας των σχολικών μονάδων, τις κενές
οργανικές θέσεις των Σχολικών μονάδων και τις Ομάδες Σχολείων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων, με ευθύνη τους,
να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Συνημμένα:

1. Πίνακας υπεραριθμιών σχολικών μονάδων
2. Πίνακας οργανικών κενών
3. Ομάδες Σχολικών Μονάδων
4. Υπόδειγμα Δήλωσης Υπεραριθμίας

Ο Διευθυντής Π. Ε. Φλώρινας

Λυγούρας Γεώργιος

