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ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δηλώσεων προσωρινής 

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

ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ60, ΠΕ70». 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων και εκτελών χρέη Διευθυντή Π.Ε. Ηρακλείου έχοντας 

υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄), 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α΄/8-3-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των 

εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄/22-5-1997) και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43 τ. Α΄/9-3-1998) και (ΦΕΚ 262 

Α΄/27-11-1998), 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 16,  20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ./Α) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α΄), 

8. Την με αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα: «Πρόσκληση 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων 

                                            

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

----------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        
 

Ταχ.Δ/νση           : Μεταξοχωρίου 15, 71304                                     
Τ.Θ.                      : 2038 Ηράκλειο                                                         
Πληροφορίες      :Κωνσταντάκης Νικόλαος 
                              :Σαχλαμπάνη Γεωργία                                      
Τηλέφωνο            :2810 529336, 529305                                                                              
Fax                        :2810 529339, 372644 
e-mail                    :mail@dipe.ira.sch.gr 
 

 

         
        Ηράκλειο,   10 - 07 - 2020 
          
        Αρ. Πρωτ.:  9591 
 
 
 
 
 
          Προς: 

 

        Ενδιαφερόμενους/ες  Εκπαιδευτικούς 
          (Διά των Δ/ντών-ντριών &  

           Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων) 
 

        Κοιν:  
 

        Δ/νσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας 
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αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά 

και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ:6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω). 

      

      

     Καλούνται 

 

 Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων: ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 - 

Νηπιαγωγών, ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας, 

ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, και ΠΕ79 - Μουσικής Επιστήμης και 

ΠΕ86 - Πληροφορικής,  που κατέχουν οργανική θέση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου και επιθυμούν να 

αποσπασθούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, για σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση 

απόσπασης ή αντίστοιχα προσωρινής τοποθέτησης, από την Παρασκευή  10  Ιουλίου 2020 μέχρι 

και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00. 

 

Οι αιτήσεις αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες αποσπάσεων: 

 

Α) από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία 

γενικής αγωγής. 

Β) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.  

Γ) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής. 

Δ) από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. εφ’ όσον οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις 

Κατά προτεραιότητα: 

 

1) Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008: 

Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και Εκπαιδευτικοί που 

ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.  

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με: 

 α)Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

 β)Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
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 γ)Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

   δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής 

με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. 

   ε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται 

επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική 

Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική 

Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και 

Αναπηρία». 

2) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - 

εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας 

τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

3) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και 

προγράμματα. 

4) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

5) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην 

Ε.Α.Ε. από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων.  

  

  Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. θα πραγματοποιηθεί μετά από αυτή των εκπαιδευτικών που έχουν 

αποσπασθεί μέσω Υ.ΠΑΙ.Θ. και μόνο στην περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται 

λειτουργικές ανάγκες σε δομές Ε.Α.Ε.  

  

   Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών για τις αποσπάσεις εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου θα γίνει 

σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 47130/Ε2/16-04-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα: Πρόσκληση 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων 

αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά 

και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021», (ΑΔΑ:6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) στο οποίο 

αναφέρονται ποιοτικά και ποσοτικά τα κριτήρια μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για 

αποσπάσεις. 
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Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν έως και 20 προτιμήσεις. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων  θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: 

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

Εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν 2 αιτήσεις 1) από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής 

αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής και 2) από Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. θα υποβάλουν την 1η αίτηση ηλεκτρονικά και 

τη 2η χειρόγραφα στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου. 

 

 Τα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας, θα κατατίθενται στην Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, 

 α)με φαξ στο 2810529339 

 β)με email σε μορφή PDF στο mail@dipe.ira.sch.gr  

 και είναι τα εξής: 

1. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, από τον εργοδότη του/της συζύγου, στην οποία να αναγράφεται 

ακριβής Διεύθυνση εργασίας, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η 

οποία αποδεικνύει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται απόσπαση το τελευταίο ένα 

(1) έτος. 

2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Βεβαίωση σπουδών τέκνου 

5. Ιατρική βεβαίωση (σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του/της ιδίου/ας ή μελών της 

οικογένειάς του/της). 

 

 Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πρόσφατα στη διαδικασία των μεταθέσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., δεν 

είναι απαραίτητο να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά, παρά μόνο αν υπάρχει μεταβολή στην 

οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία. 

 

 Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά 

 

Διευκρινήσεις: 

Οι λειτουργικές υπεραριθμίες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου θα 

καθοριστούν σε συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 

αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. – αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. και φορείς και όλοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν ατομικά από τις/τους διευθύντριες/ντές – προϊσταμένες/νους των 

σχολικών μονάδων τους. 
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Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου και οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν όποια σχολεία επιθυμούν. Στις δηλώσεις απόσπασης ή 

τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι αρκετές από τις κενές θέσεις 

θα καλυφθούν από τις υπεραριθμίες οι οποίες θα προηγηθούν των αποσπάσεων.  

Επισημαίνουμε ότι: α) ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για 

κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 8 του Π.Δ. 50/96 και 

του αρ. 30 του Ν. 3848/2010 β) η απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι 

λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται (αρ. 31 του Ν. 3848/2010). 

 

 Εξαιρούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου όσοι/ες 

εκπαιδευτικοί:  

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-8-2020. 

β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-8-2020. 

 Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά θα πραγματοποιηθούν με την 

παρακάτω σειρά: 

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες ενώ κατέχουν οργανική θέση, χαρακτηρίζονται λειτουργικά 

υπεράριθμοι/ες  λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού. 

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες παραμένουν στη διάθεση της Διεύθυνσης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και εκπαιδευτικοί που  

αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

 

     

Ο Αν. Προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων  

         και εκτελών χρέη  Διευθυντή  

         Π.Ε. Ηρακλείου 

 

 

         Μανωλιτσάκης Νικόλαος 
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