
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

                             Ηράκλειο,  5/6/2020 

                             Αρ.Πρωτ. : 7910 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ 

Σ.Θ.   

Πλθροφορίεσ 

Σθλζφωνο                    

FAX     

e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 

: 2038 Ηράκλειο                 

: Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ 

: 2810529305      

: 2810372644      

: dipispe@dipe.ira.sch.gr  

 

Προς: Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ 

 

Θζμα: «Αμοιβαίεσ  μετακζςεισ  εκπαιδευτικών  τθσ  Διεφκυνςθσ Π.Ε Ηρακλείου» 

 

           φμφωνα με το άρκρο 10 του Π.Δ. 50/1996 όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97 

«Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών τθσ δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», καλοφνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων, που 

ζχουν οργανικι κζςθ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Ηρακλείου, και επικυμοφν αμοιβαία μετάκεςθ 

εντός του ΠΤΠΕ Ηρακλείου να κατακζςουν ςχετικι αίτθςθ ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ 

(Μεταξοχωρίου 15) από τθν Παραςκευι 05/06/2020 ζωσ και τθν Παραςκευι 19/06/2020 

ςφμφωνα με τα παρακάτω που αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο των Μετακζςεων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020(176287/Ε2/12-11-

2019): 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΑΜΟΙΒΑΙΕ ΜΕΣΑΘΕΕΙ 

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για αμοιβαία μετάκεςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί εφόςον 

ςυντρζχουν οι παρακάτω προχποκζςεισ του άρκρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’ ) όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’ ).  

α) Να ανικουν ςτον ίδιο κλάδο και να μθν ζχουν ςυμπλθρώςει 25ετι πραγματικι υπθρεςία 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45’ ), όπωσ τροποποιικθκε από το Π.Δ. 

100/97 (Α’ 94), μζχρι 31 Αυγοφςτου 2020.  

β) Η διαφορά τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ τουσ να μθν υπερβαίνει τα δζκα (10) 

ζτθ κατά τθν 31θ Αυγοφςτου 2020. 

 γ) Να ζχουν ςυμπλθρώςει μζχρι 31-8-2020 δφο χρόνια υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ωσ εκπαιδευτικοί, εκ 

των οποίων τον ζνα χρόνο ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. 

 2. Δεν δικαιοφνται αμοιβαίασ μετάκεςθσ οι χαρακτθριηόμενοι ωσ υπεράρικμοι (άρκρο 10 

παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 9 παρ. 2 του 100/97) κακώσ και όςοι 

δεν υπθρετοφν οργανικά ςε ςχολικι μονάδα.  

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίκενται αμοιβαία ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 

μετάκεςθσ για ςχολεία των περιοχών μετάκεςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ από τθν 

οποία προιλκαν, εφόςον από τθν θμερομθνία τθσ μετάκεςισ τουσ αυτισ και μζχρι 31 

Αυγοφςτου του ζτουσ που πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ υπθρετιςουν για μια τριετία 

εκτόσ τθσ περιοχισ από ςχολείο τθσ οποίασ μετατζκθκαν. 

 

Οι αιτιςεισ κα υποβάλλονται  θλεκτρονικά  ι κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνεννόθςθσ 

(ραντεβοφ).  

( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/ 10486/26-5-2020 Εγκφκλιο ΤΠΕ με κζμα: «Λειτουργία υπθρεςιών του 

Δθμοςίου-Μζτρα και ρυκμίςεισ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ» και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-5-2020 Εγκφκλιο του ΤΠΕ με κζμα: «Μζτρα και 

ρυκμίςεισ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ») 

  

 

     

 Ο Αν. Διευκυντισ Π.Ε. Ηρακλείου  

 

                                                                                   Θεοφάνουσ Κωνςταντίνοσ 

υνθμμζνα  

Αίτθςθ αμοιβαίασ μετάκεςθσ  


		2020-06-05T13:36:44+0300




