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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Προς: Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων

και Νηπιαγωγείων Π.Ε. Ηρακλείου

Ταχ. Δ/νση
Τ.Θ.
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

: Μεταξοχωρίου 15, 71304
: 2038 Ηράκλειο
: 2810529305
: 2810529306
: dipispe@dipe.ira.sch.gr

Θέμα: « Δηλώσεις Βελτίωσης Θέσης – Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών »

ΣΧΕΤ: 1) Ο Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71Α), άρθρο 30.
2) Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 Α)  και
το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ.43 Α ) και (ΦΕΚ 262 Α ).
3) Η υπ’ αρ. 59755/Δ1/15-04-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
4) Το υπ’ αρίθμ. 111154/Δ1/16-7-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διευκρινίσεις
επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σας γνωρίζουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου με την αριθμ. 16/16-7-2014 Πράξη του

συνέταξε πίνακες κενών οργανικών θέσεων δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  στα Δημοτικά  σχολεία  και  Νηπιαγωγεία, τους

οποίους  και  σας  αποστέλλουμε.

Ύστερα από τα ανωτέρω κ α λ ο ύ ν τ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί που:

α) υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (βελτίωση θέσης)

β) μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

γ) μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) στη Διεύθυνση

Π.Ε. Ηρακλείου και περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 της αρίθμ. 88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ

714, τ.Γ) Υ.Α.

γ) έχουν χάσει την οργανική τους θέση, λόγω απόσπασής τους στο εξωτερικό και λήγει η

απόσπασή τους μέχρι τις 31-8-2014.

δ) οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί Π.Ε.11 (Φυσ. Αγωγής) που βρίσκονται στη

διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.



ε) οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν στην Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου με την αρίθμ.

118911/Δ1/29−8−2013 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 987 / τ.Γ).

να υποβάλουν από την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 έως και την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 και

ώρα 14:30, δήλωση στην οποία να αναφέρουν τις συγκεκριμένες Σχολικές Μονάδες όπου

επιθυμούν να μετατεθούν (βελτίωση θέσης) ή να  τοποθετηθούν οριστικά.  Στις  δηλώσεις

αυτές  μπορούν  να  αναφέρονται  κατά  σειρά  προτίμησης μέχρι είκοσι (20) Σχολικές

Μονάδες.

Από την διαδικασία υποβολής δηλώσεων εξαιρούνται:

α) οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις

υποχρεωτικές μετατάξεις (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του

Ν.4173, ΦΕΚ 167, τ.Α), οι οποίοι «θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή

τοποθέτηση και επομένως δεν θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία».

β) οι εκπαιδευτικοί που διορίσθηκαν στην Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου με την αρίθμ.

23751/Δ1/19-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ9-44Τ) Υπ. Απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν στην Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου από άλλες

Διευθύνσεις πρέπει, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν επιπλέον την πρώτη

σελίδα της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, στην

οποία αναγράφονται οι μονάδες μετάθεσης στο σύνολό τους και ανά κατηγορία. Επιπλέον,

οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στην Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου από άλλες Διευθύνσεις

και έλαβαν μόρια λόγω συνυπηρέτησης ή εντοπιότητας πρέπει να καταθέσουν και τα

αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου να τους προσμετρηθούν μονάδες συνυπηρέτησης

ή εντοπιότητας στον συγκεκριμένο Δήμο της Π.Ε. Ηρακλείου (τηλ. επικοινωνίας 2810

529336).

Επισημαίνεται ότι πέραν των κενών οργανικών θέσεων που αναφέρονται   στους

πίνακες  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και θέσεις

σχολείων που  πιθανόν  να  κενωθούν  κατά  την  διαδικασία  των μεταθέσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι θέσεις των δασκάλων και νηπιαγωγών στα Ολοήμερα

Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση για πρωινό ή

απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις

βελτίωσης θέσης και οι δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θα αναφέρονται στη

σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα (κλασικό ή ολοήμερο ή Τ.Υ.)



Οι δηλώσεις Βελτίωσης θέσης – Οριστικής τοποθέτησης υποβάλλονται

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dipe.ira.sch.gr/metatheseis

ή πατώντας ΕΔΩ.

Τον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να τον εντοπίσετε και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε.

Ηρακλείου (http://dipe.ira.sch.gr).

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής για δηλώσεις Βελτίωσης θέσης – Οριστικής

τοποθέτησης βρίσκονται εντός της εφαρμογής (στο αριστερό μέρος της σελίδας).

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις καλέστε στα τηλ. 2810 529336 & 2810

529300.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου

Καλογιαννάκης Εμμανουήλ


