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ΘΕΜΑ: «Τποβολή αιτήςεων απόςπαςησ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. και δηλώςεων προςωρινήσ 

τοποθζτηςησ εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,  

ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ60ΕΑΕ , ΠΕ70ΕΑΕ- ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91,02». 

 

Ο  Διευκυντισ τθσ  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 16,  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. Σθ με αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 Εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.  με κζμα 

     « Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για το ςχολικό   ζτοσ 2021-22». 

9. Σθν με αρικμ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.  με κζμα: «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων 

                                            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ                                                                                      
 

Σαχ.Δ/νςθ            : Πιτςουλάκθ 71303  
Σ.Θ.                       : 2038 Ηράκλειο                                                          
Πλθροφορίεσ      :Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ 
                              :αχλαμπάνθ Γεωργία                                       
Σθλζφωνο            :2810 529336, 529305                                                                               
e-mail                    :mail@dipe.ira.sch.gr 
 

 

         
        Ηράκλειο, 01-07-2022 
          
        Αρ. Πρωτ.: 9511  
 
 
 
 
          Προσ:  
 

        Ενδιαφερόμενουσ/εσ  Εκπαιδευτικοφσ 
          (Διά των Δ/ντϊν-ντριϊν &  

           Προϊςταμζνων χολικϊν Μονάδων) 
 

        Κοιν:  
 

        Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ 

mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
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αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε δομζσ ΕΑΕ,ΚΕΤ,  Μουςικά και Καλλιτεχνικά  

χολεία για το διδακτικό ζτοσ 2022-2023» (ΑΔΑ:6Η8Σ46ΜΣΛΗ-8ΜΜ). 

      

     Καλοφνται 

 

Οι εκπαιδευτικοί τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων: ΠΕ70 – Δαςκάλων, ΠΕ60 - 

Νθπιαγωγϊν, ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ70ΕΑΕ- ΠΕ71, ΠΕ05 - Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΠΕ06 - Αγγλικισ Γλϊςςασ, 

ΠΕ07 - Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΠΕ11 - Φυςικισ Αγωγισ, και ΠΕ79 

- Μουςικισ Επιςτιμθσ και ΠΕ86 - Πλθροφορικισ,ΠΕ91.01 Θ. πουδϊν και ΠΕ 91.02 Δραματ. 

Σζχνθσ,  που κατζχουν οργανικι κζςθ ςτο Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου και επικυμοφν να αποςπαςκοφν 

εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου, για ςοβαροφσ λόγουσ, κακϊσ και εκπαιδευτικοί που θα 

αποςπαςτοφν μζςω Τ.ΠΑΙ.Θ από άλλα ΠΤΠΕ ςτο ΠΤΠΕ Ηρακλείου ςτη Γενική ή Ειδική Αγωγή, 

να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ ι αντίςτοιχα προςωρινισ τοποκζτθςθσ, από τθν Παραςκευή       

01  Ιουλίου 2022 μζχρι και την Παραςκευή  15 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00. 

 

Οι αιτιςεισ αφοροφν τισ παρακάτω κατθγορίεσ αποςπάςεων: 

 

Α) από Δημοτικά χολεία / Νηπιαγωγεία γενικήσ αγωγήσ ςε Δημοτικά χολεία / Νηπιαγωγεία 

γενικήσ αγωγήσ. 

Β) από .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.  

Γ) από .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. ςε Δημοτικά χολεία / Νηπιαγωγεία γενικήσ αγωγήσ. 

Δ) από Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία Γενικήσ Αγωγήσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. εφ’ όςον οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πληροφν τισ παρακάτω προχποθζςεισ όπωσ αναφζρονται ςτην 

με αρ. πρωτ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Σ46ΜΣΛΗ-8ΜΜ) εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

  Εκπαιδευτικοί από Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία Γενικήσ Αγωγήσ δφναται να 

αποςπαςτοφν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε..  μόνο ςτην περίπτωςη που εξακολουθοφν να υφίςτανται 

λειτουργικζσ ανάγκεσ ςε δομζσ Ε.Α.Ε. και  εφ΄ όςον δεν μποροφν να καλυφθοφν  με άλλο τρόπο. 

  

   Η μοριοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν για τισ αποςπάςεισ εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου κα γίνει 

ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. 38342/Ε2/ 04/04/2022 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.  με κζμα: «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων 

αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ςε δομζσ ΕΑΕ, ΚΕΔΑΤ, Μουςικά και 

Καλλιτεχνικά χολεία, για το διδακτικό ζτοσ 2022-2023» (ΑΔΑ:6Η8Σ46ΜΣΛΗ-8ΜΜ)ςτο οποίο 
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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 και θ μεταφόρτωςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν  κα 

γίνονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

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

 

και είναι τα εξήσ: 

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

ακριβισ Διεφκυνςθ εργαςίασ, θ οποία ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα και 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/τθσ ιδίου/ασ ι μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ του/τθσ). 

ΣΑ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΤ  ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ. 

 

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 .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. κα υποβάλουν 

τθν 1θ αίτθςθ θλεκτρονικά και τθ 2θ χειρόγραφα ςτο Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου. 

 

 Αιτήςεισ και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεςμα δεν θα γίνονται δεκτά. 

 

Διευκρινήςεισ: 

Οι λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου κα 

κακοριςτοφν ςε ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου που κα πραγματοποιθκεί μετά τισ 

αποφάςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. – αποςπάςεων από Π.Τ..Π.Ε. ςε Π.Τ..Π.Ε. και φορείσ και όλοι/εσ οι 

εκπαιδευτικοί κα ενθμερωκοφν ατομικά από τισ/τουσ διευκφντριεσ/ντζσ – προϊςταμζνεσ/νουσ των 

ςχολικϊν μονάδων τουσ. 

https://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis
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Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα ςχολεία τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Ηρακλείου και οι 

εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊνουν όποια ςχολεία επικυμοφν. τισ δθλϊςεισ απόςπαςθσ ι 

τοποκζτθςθσ οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ότι αρκετζσ από τισ κενζσ κζςεισ 

κα καλυφκοφν από τισ υπεραρικμίεσ οι οποίεσ κα προθγθκοφν των αποςπάςεων.  

Επιςημαίνουμε ότι:  

α) ο χρόνοσ απόςπαςθσ δε λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ για κατοχφρωςθ του 

δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 8 του Π.Δ. 50/96 και του αρ. 30 του Ν. 

3848/2010  

β) θ απόφαςθ απόςπαςθσ δεν εκτελείται πριν καλυφκοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ από τθν οποία αποςπάται (αρ. 31 του Ν. 3848/2010). 

γ) ςτθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ των ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΩΝ 

εκπαιδευτικϊν ςυμπεριλαμβάνεται και θ απόςπαςθ από ςχολείο ςε ςχολείο εντόσ τθσ περιοχισ 

διοριςμοφ τουσ κατά το δεφτερο ζτοσ υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ τόςο για 

μετάκεςθ από περιοχι ςε περιοχι όςο και για βελτίωςθ. 

 

 Εξαιροφνται του δικαιϊματοσ υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ εντόσ ΠΤΠΕ Ηρακλείου όςοι/εσ 

εκπαιδευτικοί:  

α) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-8-2022. 

β) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ 31-8-2022. 

 

 Οι τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε λειτουργικά κενά κα πραγματοποιθκοφν με τθν 

παρακάτω ςειρά: 

 

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/εσ ενϊ κατζχουν οργανικι κζςθ, χαρακτθρίηονται λειτουργικά 

υπεράρικμοι/εσ  λόγω μεταβολϊν των ςχολικϊν μονάδων ι μείωςθσ του μακθτικοφ δυναμικοφ. 

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

3. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν απόςπαςθ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. και εκπαιδευτικοί που  

αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

 

 

 

Ο   Διευθυντήσ τησ Π.Ε. Ηρακλείου 

 

         Μπελαδάκησ Εμμανουήλ  
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