
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

    Ηράκλειο, 07 Δεκεμβρίου 2017 

    Αρ. Πρωτ. :  17429 

 

ΠΡΟ:  
Σουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε.  Ηρακλείου 
 
 ΚΟΙΝ.: Διευκφνςεισ Π.Ε. όλθσ τθσ χώρασ 

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

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: 2038 Ηράκλειο                 
: Ρουςιάσ Γεώργιοσ 
: 2810529305 / 328      
: 2810529306   
: mail@dipe.ira.sch.gr 

 

 

 

    

 
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςθ πινάκων εκπαιδευτικών τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε.Ηρακλείου  που αιτοφνται μετάκεςθ από 
περιοχι ςε περιοχι  ςε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ, Γενικζσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, Βελτίωςθσ ι 
οριςτικισ τοποκζτθςθσ».  
 
ασ ανακοινώνουμε:  

 Πίνακα εκπαιδευτικών  τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου  που αιτοφνται μετάκεςθ από Περιοχι ςε Περιοχι   

 Πίνακα εκπαιδευτικών  τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου που αιτοφνται μετάκεςθ από Περιοχι ςε Περιοχι ςε 
ΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΤ - ΕΕΕΕΚ. 

 Πίνακα εκπαιδευτικών  τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Α΄ Ηρακλείου  που αιτοφνται Βελτίωςθσ ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν  ζνςταςθ από  8-12-2017 ζωσ και  14- 12-2017 και 
ώρα 15:00΄ προσ τθ Δ/νςθ Π.Ε. Ηρακλείου  με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  
1) Αυτοπροςώπωσ ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ηρακλείου. 
2) Με αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ ςτον αρικμό FAX :2810372644 
3) Με αποςτολι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο email: mail@dipe.ira.sch.gr 
 
Λόγω του  ότι ςτουσ  πίνακεσ για βελτίωςθ– οριςτικι  τοποκζτθςθ (εντόσ ΠΥΣΠΕ)  δεν εμφανίηονται τα μόρια 
εντοπιότθτασ και ςυνυπθρζτθςθσ, παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν κάνει αίτθςθ βελτίωςθσ– 
οριςτικισ  τοποκζτθςθσ (εντόσ ΠΥΣΠΕ) να μπουν ςτισ θλεκτρονικζσ  αιτιςεισ  τουσ και  να επαλθκεφςουν, μετά 
και τον ζλεγχο των αιτιςεων τουσ από τθ Διεφκυνςθ Π.Ε Ηρακλείου,  αν μοριοδοτοφνται  για  εντοπιότθτα – 
ςυνυπθρζτθςθ .τθν περίπτωςθ που κάποιοσ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει μοριοδοτθκεί  και κεωρεί ότι τα δικαιοφται, 
κα πρζπει να προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ τθσ προκεςμίασ. 
 
 Με ευκφνθ των Δ/ντών των Δθμ. Σχολείων και των Προϊςταμζνων Νθπ/γείων να λάβουν γνώςθ ενυπόγραφα 
όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων ςτθ ςχολικι μονάδα κακώσ και οι εκπαιδευτικοί 
που απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο. 
 
 

 
                                                                                                       Ο  Διευκυντισ Π.Ε. Ηρακλείου 

 

 

                                                                                                                          Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 

        
       

mailto:dipispe@dipe.ira.sch.gr
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr


   ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

 - ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΜΕΣΑΘΕΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

-ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΜΕΣΑΘΕΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ-ΕΕΕΕΚ  

-ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΘΕΗ 

-ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΤΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΣΑΘΕΗ 

 


