
 

 

     Ηράκλειο, 19 Ιουλίου 2016 

     Αρ.Πρωτ. : 10252 

 

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 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις θέσεων (Μεταθέσεις) - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.06, 

Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16.01. 
 

Έχοντας υπόψη την κοινοποίηση των πινάκων με τις βελτιώσεις θέσεων και τις τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών Π.Ε. όπως διαμορφώθηκαν στην 21
η
/19-07-2015 Συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, 

 

επισημαίνουμε τα εξής: 

1. 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 ένσταση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 και 

ώρα 14:00 μ.μ., σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή 

παράλειψης. 

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

αιτήσεις τους στη Δ/νση ή το Γραφείο Π.Ε. που ανήκουν οργανικά, 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 Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016.  

3. Οι εκπ/κοί που έχουν υποβάλει αιτήσεις για βελτίωση θέσης και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά 

τους, δε θα πάρουν ατομικό ανακοινωτήριο απόρριψης. 

 



Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου και έχουν 

παραμείνει σε αυτή, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση οριστικής τοποθέτησης, έως την Παρασκευή 22 

Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Οι πίνακες βελτίωσης θέσης/ τοποθέτησης βρίσκονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου2016 στην ιστοσελίδα 

της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου (Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Π.Ε. 

Ηρακλείου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταθέσεις, παρέχονται από τη 

Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

 

 

 

Ο Δ/ντής Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

 

Αποστολάκης Δημήτριος 

 
 


