
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ & ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡ/ΣΗΣ ΚΗΤΗΣ 

----------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε  

  

     Ηράκλειο,  19-05-2017 

     Αρ.Ρρωτ. : 6620 

 

 

 ΠΡΟ:  Εκπαιδευτικοφσ ειδικοτήτων 
ΡΕ70,ΡΕ60,ΡΕ06,ΡΕ11,ΡΕ16 και Ειδικήσ 
Αγωγήσ τησ Δ/νςησ Ρ.Ε. Ηρακλείου (Δια 
των Διευθυντών/ντριών και Ρροϊςταμζνων 
Σχολικών  Μονάδων) 
 

 

   ΚΟΙΝ.: Πλεσ τισ Δ/νςεισ τησ χώρασ 

 

Ταχ. Δ/νςη 
Τ.Κ.   
Ρληροφορίεσ  
Τηλζφωνο                    
Fax    
 
e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15 
: 71304 Ηράκλειο                 
: Αποςτολάκησ Δημήτριοσ 
: ουςιάσ Γεώργιοσ                           
: 2810529305 
: 2810372644 
: dipispe@dipe.ira.sch.gr  

 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκπαιδευτικϊν Γενικήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Ηρακλείου για 

υποβολή δηλϊςεων προτίμηςησ για οριςτική τοποθζτηςη/βελτίωςη θζςησ. - Ανάρτηςη οργανικϊν 

κενϊν » 

 

Σχετικά:  
1. Τη, με αριθ. Ρρωτ. 69621/Ε1/27-04- 2017 (ΑΔΑ: ΩΥ144653ΡΣ-7Ο0) Υ.Α.«Μεταθζςεισ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν 

Α/θμιασ Εκπ/ςησ από περιοχή ςε περιοχήμετάθεςησ 2016-2017». 

2. Τη, με αριθ. Ρρωτ. 69620/Ε1/27-04- 2017 (ΑΔΑ: Ω2Δ94653ΡΣ-8ΞΜ) Υ.Α.«Μεταθζςεισ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (.Μ.Ε.Α.Ε), ςε Κζντρα Διαφοροδιάγνωςησ, 

Διάγνωςησ και Υποςτήριξησ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017». 

3. Τη με αριθμ. Ρρωτ 79303/Ε1/12-05-2017 με θζμα: «Οδηγίεσ για την ολοκλήρωςη των τοποθετήςεων και βελτιϊςεων 

εκπαιδευτικϊν Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ»  

 

 

      Το Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Ηρακλείου ςε ςυνζχεια τησ αριθμ. 12/18-5-2017 Ρράξησ του, 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

τουσ Εκπαιδευτικοφσ Γενικήσ και Ειδικήσ Αγωγήσ τησ Διεφθυνςησ Ρ.Ε. Ηρακλείου 

 που ζχουν υποβάλει αίτηςη μετάθεςησ (βελτίωςη θζςησ) 

 που ζχουν υποβάλει δήλωςη για οριςτική τοποθζτηςη 

 που μετατζθηκαν από άλλεσ περιοχζσ ςτη  Διεφθυνςη Π.Ε. Ηρακλείου 
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να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωςη τοποθζτηςησ, ςτην οποία θα επιλζξουν μζχρι είκοςι (20) ςχολικζσ 

μονάδεσ κατά ςειρά προτίμηςησ, όπου επιθυμοφν να μετατεθοφν / τοποθετηθοφν οριςτικά, από ςήμερα  

19-5-2017 ζωσ και την Πζμπτη 25-5-2017 και ϊρα 14:00. 

      Η δήλωςη προτίμηςησ ςχολικών μονάδων για οριςτική τοποθζτηςη / βελτίωςη θζςησ θα υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά ςτην διεφθυνςη : http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis 

 

      Επιςημαίνουμε ότι: 

 Κάθε εκπαιδευτικόσ ςτη δήλωςή του μπορεί να δηλώςει μζχρι και είκοςι (20) προτιμήςεισ Δημοτικών 

Σχολείων ή Νηπιαγωγείων. 

Σ’ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνονται: 

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 υποβάλλουν δήλωςη προτίμηςησ για μετάθεςη δεν ςυμμετζχουν ςτη 

διαδικαςία και παραμζνουν ςτην οργανική τουσ θζςη. 

 

        

        

 
                                                                                                            Ο Διευθυντήσ Π.Ε Ηρακλείου 

 
 

                                                                                      Αποςτολάκησ   Δημήτριοσ  
 
υνημμζνα: 

1) Πίνακερ με ηιρ κενέρ οπγανικέρ θέζειρ Δημοηικών Σσολείυν και Νηπιαγυγείυν ηος Π.Υ.Σ.Π.Ε 

Ηπακλείος  (Γενικήρ και Ειδικήρ Αγυγήρ), κλάδυν ΠΕ70-Δαζκάλυν, ΠΕ60-Νηπιαγυγών, ΠΕ06- 

Αγγλικήρ Γλώζζαρ, ΠΕ11-Φςζικήρ Αγυγήρ και ΠΕ16-Μοςζικήρ, όπυρ οπιζηικοποιήθηκαν με ηην 

με απιθ. 12/18-05-2017 Ππάξη ηος. 

2) Επικαιποποιημένοςρ Πίνακερ, οι οποίοι πποέκςταν καηόπιν ηηρ εξέηαζηρ ηυν ενζηάζευν από ηο 

Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηπακλείος, με ηα μόπια όζυν εκπαιδεςηικών ςπέβαλαν αίηηζη για βεληίυζη θέζηρ- 

οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ,  καθώρ και ηυν εκπαιδεςηικών πος ήπθαν με μεηάθεζη ζηην Διεύθςνζη Π.Ε 

Ηπακλείος. 
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