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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που κατέχουν 
οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες. 
 

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες σε σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο 

υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου, 

για το διδακτικό έτος 2019-2020, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους. 

Δικαιολογητικά θα καταθέσουν μόνον οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υποβάλλει κανενός άλλου είδους αίτηση μέχρι την 

παρούσα, δηλ. εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, ή αίτηση απόσπασης 

εντός ΠΥΣΔΕ με την οποία να έχουν ήδη καταθέσει τα αποδεικτικά δικαιολογητικά της μοριοδότησης τους, καθώς και όσοι 

εκπαιδευτικοί θέλουν να επισημάνουν κάποια μεταβολή στα κριτήρια μοριοδότησής τους. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία 

σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει.  

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

από Τρίτη 03-09-2019 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. 

 

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): 

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16. (Σημειώνεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 

16 του Ν.3699/2008 έχει αντικατασταθεί από την παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 όπως αναγράφεται ανωτέρω). 

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, 

κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:  

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.  

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 



δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή 

από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»  

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. 

 

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, κατόπιν της συγκέντρωσης των στοιχείων των αναθέσεων 

διδακτικών ωρών που εστάλησαν από τις σχολικές μονάδες της, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει σε ώρες τα 

ενδεικτικά κενά και πλεονάσματα ανά ειδικότητα/κλάδο και σχολική μονάδα όπως έχουν διαμορφωθεί στις 03-09-2019. 

Ωστόσο στην αίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο στο οποίο επιθυμούν να 

διατεθούν για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (ακόμη κι αν αυτό εμφανίζει 

πλεόνασμα ωρών συγκεκριμένης ειδικότητας), καθώς τα δεδομένα του πίνακα είναι ευμετάβλητα (π.χ. λόγω λήψης 

μακροχρόνιων αδειών, μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, τροποποιήσεων και 

διορθώσεων των δεδομένων που προσκομίζονται από τις σχολικές μονάδες, κ.ο.κ.), οπότε και η εικόνα του 

επισυναπτόμενου πίνακα μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

τοποθετήσεων. 

Το παρόν έγγραφο μαζί με το έντυπο της αίτησης, τον κατάλογο των σχολικών μονάδων και τον πίνακα των 

ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα, που το συνοδεύουν, αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.  

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς. 

 
Επισυναπτόμενα: 

1. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο 
και ανά  σχολική μονάδα της  Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες). 

2. Αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου. 

3. Κατάλογος σχολικών μονάδων πρόσκλησης. 

 

Κοινοποίηση: 

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

Ο Διευθυντής  
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας 
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