
 

 

Θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με τις  Μεταθέσεις-  Τοποθετήσεις Εντός 

Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου». 

 

Ο  Διευθυντής  Π.Ε. Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του 

Ν. 1824/88 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 14 και 

15 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 

Επικράτειας και άλλες διατάξεις» και 1:04:56 μμ τις διατάξεις του 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-

1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. 

Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση). 

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) 

3. Την υπ’ αρίθμ. 119655/Δ1/30-8-2013 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 986/τ.Γ/3-9-2013) με θέμα 

«Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε  θέσεις 

εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση», με την οποία μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην 

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι και τέθηκαν 

στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου για να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών, σε 

κενές θέσεις δημοτικών  σχολείων. 

 

 

 

     Ηράκλειο, 12 Ιουλίου 2016 

     Αρ.Πρωτ. : 10118 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

----------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Θ.   

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο                   

Fax    

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: 2038 Ηράκλειο                 

: Λειβαδιώτης Αλέξανδρος  

: Ροκαδάκη Μαρία                        

: 2810529305 / 328      

: 2810372306     

: mail@dipe.ira.sch.gr 

Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου 

 



4. Την υπ’ αρίθμ. 118911/Δ1/29-8-2013 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 987/τ.Γ/3-9-2013) με θέμα 

«Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση», με την οποία μετατάχθηκαν από 

την Β/θμια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε. και τέθηκαν 

στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις δημοτικών 

σχολείων. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 200980/Ε1/09-12-2015 «Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015». 

6. Την υπ’ αριθμ:. 109495/Ε1/04-07-2016 και Α.Δ.Α.:6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ Απόφαση με θέμα: 

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή 

μετάθεσης 2015-2016». 

7. Τo  υπ’ αριθμ:. (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/11-07-2016) με θέμα: «Κατανομή οργανικών θέσεων 

ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ 06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16- 

Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

 

Καλούμε  τους εκπαιδευτικούς (ειδικοτήτων ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-

Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής) που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή οριστική 

τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που 

μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους για τις 

σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν,  από την Τρίτη 12 

Ιουλίου 2016 έως τη Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ  στη διεύθυνση : 

 

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis-eid 

 

Οι προτιμήσεις θα ανέρχονται μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά 

προτίμησης και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε οργανικό κενό ή 

και πιθανό κενό που θα δημιουργηθεί. 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν ηλεκτρονικά καμία προτίμηση θα 

θεωρηθεί ότι υπέβαλλαν αρνητική δήλωση. 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να 

υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. 

Δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής δηλώσεων μετά τις 10.00 π.μ. 

(19/07/2016) καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα δέχεται πλέον οποιαδήποτε 

δήλωση. 

 

 

 



 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε: 

 

1. Πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων ΠΕ06, ΠΕ11 και 

ΠΕ16 

 

Η Αναπληρώτρια του  

 Δ/ντή Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

 

Βιδάκη Ειρήνη 

Εσωτερική διανομή 

Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου 

 

Κοινοποίηση 

Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας 


