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ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή 
αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. 
 

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2019-2020:  

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τις οργανικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

Φλώρινας. 

2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ 

Φλώρινας. 

Διευκρινίζεται ότι κατ’ αρχήν για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς έχουν υπολογισθεί (είναι 

γνωστά) τα μόρια της απόσπασής τους στην αίτηση που κατέθεσαν μέσω του ΟΠΣΥΔ, αλλά ωστόσο επισημαίνεται ότι η 

συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών θα πρέπει να καταθέσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και 

συνυπηρέτησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο δήμος εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης τους (στην περίπτωση που 

διεκδικούν σε κάποιο δήμο τα μόρια αυτών των κριτηρίων).  

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για τοποθέτηση σε 

λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.)  ή εξαιτίας των μετακινήσεων 

των εκπαιδευτικών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων. 

Αίτηση για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τμήματα ένταξης μπορούν να υποβάλλουν και 

όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται από την παρ.2α του αρθ.3 του Ν.4473/2017 

(78/Α/30-05-2017). 

Η επιλογή μεταξύ των αιτηθέντων γίνεται με την αξιολογική σειρά που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις της 

ΕΑΕ, καθώς και με τα οριζόμενα από τα έγγραφα 107805/Ε1/27-06-2017,  163629/ΓΔ4/04-10-2016 και 27414/Ε2/20-02-

2017 του Υπ. Παιδείας, ενώ για τα κριτήρια της μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως 

ορίζεται στην παρ.2α  του αρθ.28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013).  

Επισημαίνεται ακόμη ότι, με την περίπτ.β΄ του αρθ.67 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019) καταργήθηκε η 

περίπτωση γ΄ της παρ.4 του αρθ.21 του Ν.3699/2008, δηλαδή καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε ειδικά για τις 

σχολικές μονάδες της ΕΑΕ τη δυνατότητα: «γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται 

εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν 

υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους 

φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».   



    

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν και σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εφόσον διατεθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη συνέχεια αρμόδιο για την 

τοποθέτησή τους είναι το ΠΥΣΠΕ Φλώρινας. Επισημαίνεται ότι δεν διατίθεται εκπαιδευτικός σε άλλη βαθμίδα 

εκπαίδευσης πριν καλυφθούν πλήρως οι διδακτικές ανάγκες της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει. Στην 

αίτηση τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δηλώσουν και το Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Φλώρινας. 

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά τους,  μπορούν να υποβάλλονται 

από Δευτέρα 26-08-2019 μέχρι και Τετάρτη 04-09-2019 και ώρα 15:00μ.μ.. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία 

της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr 

. Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι 

όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 

μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546 ή 2385054546. 

 

Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.  

 

Το παρόν έγγραφο μαζί με τα έντυπα των αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση, για τοποθέτηση 

αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού, και τον αντίστοιχο κατάλογο των σχολικών μονάδων, αναρτώνται σε 

ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Δ.Ε. Φλώρινας.  

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. 

 

Επισυναπτόμενα: 

1. Αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

2. Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ Εκπαιδευτικού. 

3. Κατάλογος σχολικών μονάδων. 

 

Ο Διευθυντής  
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας 

 
 
 

Ιωάννου Παύλος 

Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. 

 


