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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν κλάδων  ΠΕ70-Δαςκάλων, ΠΕ60-
Νηπιαγωγϊν, ΠΕ06-Αγγλικήσ Γλϊςςασ, ΠΕ07-Γερμανικήσ Γλϊςςασ, ΠΕ79-Μουςικϊν, 
ΠΕ86-Πληροφορικήσ, ΠΕ08-Καλλιτεχνικϊν και ΠΕ11-Φυςικήσ Αγωγήσ για δήλωςη 
οριςτικήσ τοποθζτηςησ ή βελτίωςησ θζςησ εντόσ τησ ίδιασ περιοχήσ μετάθεςησ του 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Ηρακλείου» 
 
  
 Ο Αν. 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.  

5. Σθν υπ' αρικμ. 49232/Ε2/29-03-2019 (ΑΔΑ: 7Μ554653Π-ΓΡΖ) Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., 
με κζμα: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικών Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι 
μετάκεςθσ ζτουσ 2019».  

6. Σθν υπ. αρικμ. 13/16-4-2019 Πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου, με κζμα "Επικαιροποίθςθ 
πινάκων κενών οργανικών κζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου 

 

                                         

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

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

      ΔΔΙΙΕΕΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  ΠΠ//ΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΤΤ  
 

       Ηράκλειο, 17  Απριλίου  2019 

       Αρ. Πρωτ.:10264 

 

 
Προσ:Ενδιαφερόμενουσ 
Εκπαιδευτικοφσ  
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν.Ηρακλείου  
 
Κοιν.: 1. Π.Δ.Ε. Κριτθσ 
            2. Δ/νςεισ Π.Ε. όλθσ τθσ χώρασ  

 

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

: :Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: :2038 Ηράκλειο 
: :Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ 
: :2810529305/328 
: :2810 529306 
: :mail@dipe.ira.sch.gr 
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                                                          Καλεί 

 ηοςρ εκπαιδεςηικούρ Γενικήρ και Ειδικήρ Αγωγήρ ηηρ Διεύθςνζηρ Π.Ε. Ηπακλείος 

 πος έσοςν ςποβάλει αίηηζη μεηάθεζηρ (βεληίυζη θέζηρ) 

 πος έσοςν ςποβάλει δήλυζη για οπιζηική ηοποθέηηζη 

 πος μεηαηέθηκαν από άλλερ πεπιοσέρ ζηη Διεύθςνζη Π.Ε. Ηπακλείος 

 πος μεηαηέθηκαν από ηη Γενική Αγυγή ζηην Ειδική Αγυγή 

να ςποβάλλοςν ηλεκηπονική δήλωζη ηοποθέηηζηρ, ζηην οποία μποπούν να επιλέξοςν 

μέσπι είκοζι (20) ζσολικέρ μονάδερ καηά ζειπά πποηίμηζηρ, όπος επιθςμούν να 

μεηαηεθούν / ηοποθεηηθούν οπιζηικά, από ζήμεπα  Σεηάπηη 17-04-2019 έυρ και ηην 

Παπαζκεςή 10-05-2019 και ώπα 14:00. 

Η δήλωζη πποηίμηζηρ ζσολικών μονάδων για οπιζηική ηοποθέηηζη / βεληίωζη θέζηρ 

θα ςποβάλλεηαι ηλεκηπονικά ζηην διεύθςνζη : http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis 

 

Οι εκπαιδεςηικοί μποπούν να επιλέξοςν: 

1. Δημοηικά σολεία ή Νηπιαγυγεία, ζηα οποία ςπάπσει οπγανικό κενό, όπυρ 

θαίνεηαι ζηοςρ ζςνημμένοςρ πίνακερ  

2. Δημοηικά σολεία ή Νηπιαγυγεία, ζηα οποία πιθανόν να πποκύτοςν 

οπγανικά κενά καηά ηη διαδικαζία ηυν μεηαθέζευν, εθόζον οι 

εκπαιδεςηικοί πος καηέσοςν ηιρ ανηίζηοισερ οπγανικέρ θέζειρ μεηαηεθούν.  

Όζοι εκπαιδεσηικοί δεν επιθσμούν να δηλώζοσν καμία ζτολική μονάδα, οθείλοσν να 

ειζέλθοσν ζηο ζύζηημα και να σποβάλλοσν αρνηηική δήλωζη, ακολοσθώνηας ηις 

ζτεηικές οδηγίες. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: Η ηλεκηπονική δήλωζη ηοποθέηηζηρ δεν αθοπά εκπ/κούρ πος δεν 

έσοςν ςποβάλει καμία δήλωζη οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ ή βεληίωζηρ. 

 
 

    

 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
O Αν. Διευθυντήσ Π.Ε. Ηρακλείου  

 
 

Κωνςταντίνοσ  Θεοφάνουσ  

 

ςνημμένα: 

1.Πίνακερ κενών οπγανικών θέζεων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ79, 

Τ.Ε.Δημοηικών Σσολείων, Τ.Ε. Νηπιαγωγείων, Ειδικά Δημοηικά, 

Ειδικά Νηπιαγωγεία 
 

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/veltiwseis
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

