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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ06-Αγγλικήσ Γλϊςςασ, 

ΠΕ11-Φυςικήσ Αγωγήσ, ΠΕ60-Νηπιαγωγϊν, ΠΕ70-Δαςκάλων, ΠΕ60,50-ΠΕ61-Νηπιαγωγϊν 

Ειδικήσ Αγωγήσ, ΠΕ70-ΠΕ70,50-ΠΕ71 Δαςκάλων Ειδικήσ Αγωγήσ, ΠΕ79.01-Μουςικϊν, 

ΠΕ86-Πληροφορικήσ και για δήλωςη οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ εντόσ τησ 

ίδιασ περιοχήσ μετάθεςησ του Π.Υ..Π.Ε.  Ν. Ηρακλείου» 

 

 Ο  Διευθυντήσ Π.Ε. Ηρακλείου, ζχοντασ υπόψη :  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16, ενότθτα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Σ.Α΄) "Δομι 

και λειτουργία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ" 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σισ διατάξεισ των παρ.3 ζωσ 6 του άρκρου 30 και τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του 

Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010, τ.Α’) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – 

κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ».  

3. Σο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/1996, τ.Α’) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών 

τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/1997, τ.Α’) «Μετακζςεισ και 

τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ».  

4. Σο Π.Δ. 1/2003 που κακορίηει τισ αρμοδιότθτεσ των Π.Τ..Π.Ε.  

                                         

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                       ------- 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 
                             ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
                                     ----------- 

      ΔΔΙΙΕΕΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  ΠΠ//ΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΤΤ  
 

       Ηράκλειο,   22-4-2021 

       Αρ. Πρωτ.:  4568 

 

Προσ: Ενδιαφερόμενουσ                  

Εκπαιδευτικοφσ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν.Ηρακλείου 

 

Κοιν.: 1. Π.Δ.Ε. Κριτθσ 

           2. Δ/νςεισ Π.Ε. όλθσ τθσ χώρασ  
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5. Σθ  με αρ. πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/ 13/08/2020 Απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ.  με 

κζμα:« Σοποκζτθςθ προςωρινών Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ»( ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) όπωσ ανακοινοποιικθκε με τθν 

Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ. 

6. Σθ με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 Εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.  με κζμα« Μετακζςεισ 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για το ςχολικό   ζτοσ 2020-21». 

7. Σθ με αρ. πρωτ. 20757/14-12-2020 Ανακοίνωςθ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου με Θζμα: 

«Ανακοίνωςθ πινάκων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου που αιτοφνται 

μετάκεςθ από περιοχι ςε περιοχι, Βελτίωςθ ι οριςτικι τοποκζτθςθ ςε ΜΕΑΕ-ΚΕΤ-

ΕΕΕΕΚ»». 

8. Σθν υπ' αρικμ. 33922/Ε2/29-03-2021 Απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: Ανακοινοποίθςθ 

ςτο Ορκό : Μετακζςεισ Εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε χολικζσ 

Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΜΕΑΕ), ςε Κζντρα Εκπαιδευτικισ και 

υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (ΚΕΤ) και ΕΕΕΕΚ ζτουσ 2021(ΑΔΑ:9ΩΗΚ46ΜΣΛΗ-4ΨΚ) 

9. Σθν υπ' αρικμ. 33908/Ε2/ 26/03/2021 Απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: 

Ανακοινοποίθςθ ςτο Ορκό: Μετακζςεισ εκπαιδευτικών Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι 

ςε περιοχι μετάκεςθσ ζτουσ 2021(ΑΔΑ:659646ΜΣΛΗ-ΓΝΛ). 

10. Σθν Ανακοίνωςθ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ηρακλείου με Θζμα: «Πίνακεσ οριςτικήσ 

τοποθζτηςησ-βελτίωςησ θζςησ εντόσ τησ περιοχήσ του ΠΥΠΕ Ηρακλείου». 

11. Σθν υπ. αρικμ. 4θ/2-4-2021 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου, με κζμα «Εξζταςθ 

ενςτάςεων εκπαιδευτικών που αιτοφνται μετάκεςθ». 

12.  Σθν υπ. αρικμ 5θ/14-4-2021 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου, με κζμα «Κακοριςμόσ 

οργανικών κενών των ςχολικών μονάδων τθσ Π.Ε. Ηρακλείου». 

Καλεί 

 τουσ εκπαιδευτικοφσ Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου 

 που ζχουν υποβάλει αίτηςη μετάθεςησ (βελτίωςη θζςησ εντόσ του ΠΥΠΕ 

Ηρακλείου) 

 που ζχουν υποβάλει δήλωςη για οριςτική τοποθζτηςη (νεοδιόριςτοι, μεταταγμζνοι 

από άλλεσ διευθφνςεισ) 

 που μετατζθηκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτη Διεφθυνςη Π.Ε. Ηρακλείου 

 που μετατζθηκαν από τη Γενική Αγωγή ςτην Ειδική Αγωγή 

 που μετατζθηκαν από την Ειδική Αγωγή ςτη Γενική Αγωγή  

 που βρίςκονται ςτη Διάθεςη του ΠΥΠΕ Ηρακλείου 



 3 

να υποβάλλουν θλεκτρονικι διλωςθ τοποκζτθςθσ, ςτθν οποία μποροφν να επιλζξουν μζχρι 

είκοςι (20) ςχολικζσ μονάδεσ κατά ςειρά προτίμθςθσ, όπου επικυμοφν να 

μετατεκοφν/τοποκετθκοφν οριςτικά, από ςήμερα  Πζμπτη 22-04-2021 ζωσ και την 

Παραςκευή 14-05-2021 και ϊρα 14:00. 

Η διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικών μονάδων για οριςτικι τοποκζτθςθ/βελτίωςθ κζςθσ κα 

υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : https://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis.  

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επιλζξουν: 

1. Δημοτικά χολεία ή Νηπιαγωγεία, ςτα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπωσ 

φαίνεται ςτουσ ςυνημμζνουσ πίνακεσ. 

2. Δημοτικά χολεία ή Νηπιαγωγεία, ςτα οποία πιθανόν να προκφψουν οργανικά 

κενά κατά τη διαδικαςία των μεταθζςεων, εφόςον οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν 

τισ αντίςτοιχεσ οργανικζσ θζςεισ μετατεθοφν.  

Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμοφν να δηλώςουν καμία ςχολική μονάδα, οφείλουν να 

ειςζλθουν ςτο ςφςτημα και να υποβάλλουν αρνητική δήλωςη, ακολουθώντασ τισ ςχετικζσ 

οδηγίεσ. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΗ: Η θλεκτρονικι διλωςθ τοποκζτθςθσ δεν αφορά εκπ/κοφσ που δεν ζχουν 

υποβάλει καμία διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ ι βελτίωςθσ. 

 

 

    

 

 

  

 

 

 
O Διευθυντήσ Π.Ε. Ηρακλείου  

 
 

Μπελαδάκησ Εμμανουήλ  

 

υνημμζνα: 

Πίνακεσ κενών οργανικών κζςεων ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ60,ΠΕ70, 
ΠΕ86, ΠΕ79.01, Σ.Ε. Δθμοτικών χολείων,  
Σ.Ε. Νθπιαγωγείων, Ειδικά Δθμοτικά, Ειδικά Νθπιαγωγεία 
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