
 

Θέμα: «Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μεταθέσεων – Ενημέρωση για 

υποβολή ενστάσεων» 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε Ηρακλείου έχοντας υπόψη 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 26587Ε1/16-02-2017  Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ 

2. Την υπ’ αριθμ. 30611/Ε1/23-02-2017  Διευκρινιστική  Εγκύκλιο  Μεταθέσεων 

3. Την υπ’ αριθμ. 31658/Ε1/24-02-2017  Εγκύκλιο παράτασης αιτήσεων Μεταθέσεων 

 

ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων 

εκπαιδευτικών για μετάθεση:  

• από περιοχή σε περιοχή,  

• σε Braille 

• σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ,  

• σε Διαπολιτισμικά σχολεία 

 για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Οι προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Π.Ε.  Ηρακλείου  http://dipe.ira.sch.gr/site/ 

 

 

Ηράκλειο, 20 Μαρτίου 2017 

Αρ. Πρωτ. : 3680 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

----------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Θ.   

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο                   

Fax    

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: 2038 Ηράκλειο                 

: Μαρία Μανουρά 

: 2810529305 / 328      

: 2810372306     

: mail@dipe.ira.sch.gr 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες & 

Προϊστάμενους/νες Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων περιοχής αρμοδιότητάς μας 

έδρες τους 

(με την υποχρέωση να  ενημερωθούν 

ενυπόγραφα όλοι οι εκπ/κοί της Σχολικής 

Μονάδας) 

2. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας 

 (με την παράκληση να ενημερωθούν οι 

εκπ/κοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. 

Ηρακλείου) 

 

 



� Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από Τρίτη 21-03-2017 έως και Πέμπτη 23-03-

2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη 

μοριοδότηση των εκπαιδευτικών. 

 

� Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), οπότε και θα 

απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

� Οι τελικοί πίνακες θα διαμορφωθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. 

 

� Οι τελικοί πίνακες για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής και για 

Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής ( Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ)  

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου τις 

προσεχείς ημέρες   

 

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων 

των Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ 

όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.  

 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε Ηρακλείου 

 

 

 

Δημήτρης Αποστολάκης 


