
 

                  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολι αιτιςεων απόςπαςθσ εντόσ Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δθλώςεων προςωρινισ 

τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60,ΠΕ70» 

Ο  Διευκυντισ  τθσ Δ/νςθσ  Π.Ε. Ηρακλείου ζχοντασ υπόψθ: 

1. Tισ διατάξεισ  του άρκρου 16, κεφ. Γϋ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’), 

2. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Αϋ),  

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Αϋ/8-3-1996) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπ/κϊν τθσ 

Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ» όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97 

(ΦΕΚ 94 τ. Αϋ/22-5-1997) και  το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43 τ. Αϋ/9-3-1998) και (ΦΕΚ 262 Αϋ/27-11-1998), 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ./Α) 

5. Σισ διατάξεισ  του άρκρου39 παρ. 2, 46 παρ. 1ςτϋ του Ν. 4115/2013,  

6. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ),  

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Αϋ),  

8. Σθν με αρικμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ, με κζμα : «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων από 

ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΤ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά και 

Εκκλθςιαςτικά χολεία για το διδακτικό ζτοσ 2017-2018». 

9. Σθν με αρικμ. πρωτ. 107805/27-06-2017  διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ, με κζμα: «Ενθμζρωςθ 

για δθμοςίευςθ . 4473/2017» 

10. Σθν Πράξθ 18θ /18/07/2017 του ΠΤΠΕ Ηρακλείου 

 

     Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων: ΠΕ70 – Δαςκάλων, 

ΠΕ60 – Νθπιαγωγϊν, ΠΕ06 – Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ11 – Φυςικισ Αγωγισ και ΠΕ16 - Μουςικισ, που 

κατζχουν οργανικι κζςθ ςτο ΠΤΠΕ Ηρακλείου κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που  

αποςπάςτθκαν από άλλα ΠΤΠΕ να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ ι αντίςτοιχα προςωρινισ 

τοποκζτθςθσ, από τθν Σετάρτθ 19 Ιουλίου 2017   μζχρι και τθν Παραςκευι 18 Αυγοφςτου 2017. 

                                               

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

     Ηράκλειο,  18-07-2017 
     Αρ.Πρωτ. :  9515 
 
 

Σαχ. Δ/νςθ 
Σ.Θ.   
Πλθροφορίεσ  
 
Σθλζφωνο                    
Fax    
e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: 2038 Ηράκλειο                 
: Ρουςιάσ Γεϊργιοσ 
: 2810529305 / 328      
: 2810372306     
:  dipispe@dipe.ira.sch.gr 

Προσ: 
Ενδιαφερόμενουσ 
Εκπαιδευτικοφσ 



          

           Οι αιτιςεισ αφοροφν τισ παρακάτω κατθγορίεσ αποςπάςεων: 

          Α) από Δθμοτικά Σχολεία / Νθπιαγωγεία γενικισ αγωγισ ςε Δθμοτικά Σχολεία / Νθπιαγωγεία 

γενικισ     αγωγισ.                                                                                                               Β) από ΣΜΕΑΕ και 

Τ.Ε. ςε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. 

Γ) από Δθμοτικά Σχολεία και Νθπιαγωγεία Γενικισ Αγωγισ ςε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. εφ’ όςον οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πλθροφν τουλάχιςτον μία (1) από τισ παρακάτω προχποκζςεισ : 

1) Είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων ετιςιασ επιμόρφωςθσ - εξειδίκευςθσ 

ςτθν ΕΑΕ από Πανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που 

εποπτεφονται από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ 

τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν. 

2) Ζχουν προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ διδακτικοφ ζτουσ ςτισ ανωτζρω δομζσ και προγράμματα. 

3) Είναι γονείσ παιδιϊν με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω. 

4) Είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ - εξειδίκευςθσ ςτθν 

ΕΑΕ από Πανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το 

Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.». 

    Η τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικών απο Δθμοτικά Σχολεία και Νθπιαγωγεία Γενικισ Αγωγισ ςε 

ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε κα πραγματοποιθκεί μετά από αυτι των αποςπαςμζνων μζςω ΥΠΠΕΘ και μόνο  

ςτθν περίπτωςθ που εξακολουκοφν να υφίςτανται λειτουργικζσ  ανάγκεσ ςε δομζσ ΕΑΕ.             

   Η μοριοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν για τισ αποςπάςεισ εντόσ του ΠΤΠΕ Ηρακλείου κα γίνει 

ςφμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 75306/Ε2/8-5-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων 

απόςπαςθσ από ΚΕΔΔΤ ι ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΚΕΔΔΤ ι ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ για ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, για το 

διδακτικό ζτοσ 2017-2018», ςτο οποίο αναφζρονται ποιοτικά και ποςοτικά τα κριτιρια 

μοριοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ. 

 

              Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν δυνατότθτα να δθλϊςουν ζωσ και 20 προτιμιςεισ 

   

 Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων  κα γίνονται θλεκτρονικά ςτθ παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis 

Εκπαιδευτικοί που κα υποβάλουν 2 αιτιςεισ 1) από Δθμοτικά χολεία / Νθπιαγωγεία γενικισ 

αγωγισ ςε Δθμοτικά χολεία / Νθπιαγωγεία γενικισ αγωγισ και 2) από Δθμοτικά χολεία και 

Νθπιαγωγεία Γενικισ Αγωγισ ςε ΜΕΑΕ και Σ.Ε κα υποβάλουν τθ 1θ αίτθςθ θλεκτρονικά και τθ 2θ 

χειρόγραφα ςτο ΠΤΠΕ Ηρακλείου 

 Σα δικαιολογθτικά, εντόσ τθσ προκεςμίασ,  κα κατατίκενται ςτθν Δ/νςθ Π.Ε Ηρακλείου , 

 α) αυτοπροςϊπωσ 

 β) με φαξ ςτο 2810372644 

 γ)με email ςε μορφι PDF ςτο dipispe@dipe.ira.sch.gr  

   και είναι τα εξισ: 

 

 

 

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis
mailto:dipispe@dipe.ira.sch.gr


 

 

1. Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ, από τον εργοδότθ του/τθσ ςυηφγου, ςτθν οποία να αναγράφεταθ 

ακριβισ Δ/νςθ εργαςίασ, θ οποία ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα θ 

οποία αποδεικνφει ότι ο/θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον τόπο που ηθτείται απόςπαςθ το τελευταίο 

ζνα (1) ζτοσ. 

2. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

4. Βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου 

5.     Ιατρικι βεβαίωςθ (ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν πακιςεων του ιδίου ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ    

του). 

Όςοι εκπαιδευτικοί  ςυμμετείχαν πρόςφατα ςτθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ Π.Τ..Π.Ε., δεν 

είναι απαραίτθτο να προςκομίςουν νζα δικαιολογθτικά, παρά μόνο αν υπάρχει μεταβολι ςτθν 

οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςε άλλα ςτοιχεία.     

 Σθμειώνεται ότι τα πιςτοποιθτικά εντοπιότθτασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ   

αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Εντοφτοισ, θ προςκόμιςι τουσ από τον 

ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό διευκολφνει κατά πολφ τθν ζγκαιρθ καταχώρθςθ των 

αντίςτοιχων μορίων.  

 Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν κα γίνονται δεκτά 

 Οι  εκπαιδευτικοί που κα αποςπαςτοφν αποδεςμεφονται από τθν υπάρχουςα κζςθ τουσ 

όταν αντικαταςτακοφν  

Διευκρινιςεισ: 

 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ05 – Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ07 – Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΠΕ08 – 

Καλλιτεχνικϊν ΠΕ 11 – Φυςικισ Αγωγισ και ΠΕ19/20 –Πλθροφορικισ ΑΕΙ/ΣΕΙ που βρίςκονται 

ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Ηρακλείου, κα ακολουκιςει νεότερθ εγκφκλιοσ ϊςτε να δθλϊςουν 

ομάδεσ  ςχολείων προςωρινισ τοποκζτθςθσ. 

 Οι τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών ςε λειτουργικά κενά κα πραγματοποιθκοφν με τθ 

παρακάτω ςειρά: 

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενώ κατζχουν οργανικι κζςθ, χαρακτθρίηονται 

λειτουργικά υπεράρικμοι λόγω    μεταβολών των ςχολικών μονάδων ι μείωςθσ 

του μακθτικοφ δυναμικοφ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραμζνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν απόςπαςθ εντόσ ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικοί που 

αποςπάςτθκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ 

 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε Ηρακλείου 

 

 

Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 


