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Θέμα: « Βελτιώσεις θέσης – Οριστικές τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου »

Σας ανακοινώνουμε τις Βελτιώσεις θέσης – Οριστικές τοποθετήσεις των
Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως διαμορφώθηκαν
στην υπ’ αριθμ. 17/29-7-2014 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι:
1. Οι εκπ/κοί που δεν πήραν ακόμη οργανική θέση μπορούν, αν το επιθυμούν να

υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης για την κατάληψη μιας από τις κενές θέσεις που

έμειναν, μέχρι και την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

2. Οι εκπ/κοί οι οποίοι δε θα υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για να τοποθετηθούν στη

Β΄ φάση, θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις κατά

τη Γ΄ φάση των μεταθέσεων.

3. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.

100/97, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, οι

ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.,  σχετική αίτηση που να

αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

4. Όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση, πρέπει να υποβάλουν τις

σχετικές αιτήσεις τους στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις

του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.

100/97, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (δηλαδή

μέχρι και την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:30 π.μ.).

5. Οι εκπ/κοί που έχουν υποβάλει αιτήσεις για βελτίωση θέσης (μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ)

και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δε θα λάβουν ατομικό ανακοινωτήριο

απόρριψης, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν.



6. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις βελτιώσεις θέσης

(μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ), παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Ευρυβιάδης Βαλατίδης

Συνημμένα

 Πίνακες βελτίωσης θέσης

και οριστικής τοποθέτησης


