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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-

Νηπιαγωγών, ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ79-Μουσικών, ΠΕ08-

Καλλιτεχνικών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης 

εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ν. Ηρακλείου» 

 

  Ο Αν. Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, ενότητα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Τ.Α΄) "Δομή και 

λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των παρ.3 έως 6 του άρθρου 30 και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 

(ΦΕΚ 71/2010, τ.Α’) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».  

3. Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/1996, τ.Α’) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της 

Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/1997, τ.Α’) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

4. Το Π.Δ. 1/2003 που καθορίζει τις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε.  

5. Την υπ' αριθμ. 176287/Ε2/12-11-2019(ΑΔΑ:ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: 

« Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020» 

                                         

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                       ------- 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

                             ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

                                     ----------- 

      ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠ//ΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  

 

       Ηράκλειο, 24-4- 2020 

       Αρ. Πρωτ.: 6274 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους                  

Εκπαιδευτικούς 

Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου 

 

Κοιν.: 1. Π.Δ.Ε. Κρήτης 

           2. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας  
 

    Ταχ. Δ/νση 

    Τ.Θ. 

    Πληροφορίες 

    Τηλέφωνο 

    Fax 

    e-mail 

: :Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: :2038 Ηράκλειο 

: :Κωνσταντάκης Νικόλαος 

: :2810529305/328 

: :2810 529306 

: :mail@dipe.ira.sch.gr 

mailto:dipispe@dipe.ira.sch.gr
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6.  Την υπ΄αριθμ.28390/13-12-2019 Ανακοίνωση της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου με θέμα: 

«Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου που αιτούνται μετάθεση 

από περιοχή σε περιοχή, Βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ». 

7.  Την υπ΄αριθμ.3055/6-2-2020 Ανακοίνωση της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου με Θέμα: 

«Γνωστοποίηση οριστικών μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου 

που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, Βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, σε 

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ». 

8. Την υπ' αριθμ. 43925/Ε2/7-4-2020(ΑΔΑ:Ω1ΘΙ46ΜΤΛΗ-4ΚΧ) Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 

2020». 

9. Την υπ΄αριθμ. 13515/Ε2/ 31-1-2020 Υ.Α. με θέμα: «Μετάταξη εκπαιδευτικών από κλάδο σε 

κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»( ΦΕΚ: 326/Γ/23-3-2020). 

10. Την υπ. αριθμ. 12η/24-04-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, με θέμα "Καθορισμός 

οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ηρακλείου». 

 

Καλεί 

 τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου 

 που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου) 

 που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση 

 που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου 

 που μετατέθηκαν από τη Γενική Αγωγή στην Ειδική Αγωγή 

 που μετατέθηκαν από την Ειδική Αγωγή στη Γενική Αγωγή  

 που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου από άλλες Διευθύνσεις 

 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου 

να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης, στην οποία μπορούν να επιλέξουν μέχρι είκοσι 

(20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν/τοποθετηθούν 

οριστικά, από σήμερα  Παρασκευή 24-04-2020 έως και την Παρασκευή 08-05-2020 και ώρα 14:00. 

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης θα 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : https://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν: 

1. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στους 

συνημμένους πίνακες. 

https://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis
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2. Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά 

τη διαδικασία των μεταθέσεων, εφόσον οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τις αντίστοιχες 

οργανικές θέσεις μετατεθούν.  

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να δηλώσουν καμία σχολική μονάδα, οφείλουν να εισέλθουν 

στο σύστημα και να υποβάλλουν αρνητική δήλωση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης δεν αφορά εκπ/κούς που δεν έχουν υποβάλει 

καμία δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης. 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Αν. Διευθυντής Π.Ε. Ηρακλείου  

 
 

Κωνσταντίνος  Θεοφάνους  

 

Συνημμένα: 
Πίνακες κενών οργανικών θέσεων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, Τ.Ε. Δημοτικών Σχολείων, Τ.Ε. 
Νηπιαγωγείων, Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Νηπιαγωγεία 
 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/ΠΕ70-2.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/ΠΕ60.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/ΠΕ06-1.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/ΠΕ79.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/Τμηματα-Ενταξης-ΠΕ70.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/05/ΕΙΔΙΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ.pdf
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