
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

     Ηράκλειο, 24 -08-2022 
     Αρ. Πρωτ. : 11351 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
Ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό ωσ προσ τον 

κατάλογο των ςχολείων  
25/8/2022 

Ο Δ/ντισ Π.Ε. Ηρακλείου 
 

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

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: 2038 Ηράκλειο                 
: Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ                            
: 2810529305 /328    
: 2810529306      
: dipispe@dipe.ira.sch.gr  

 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη κενών  θζςεων Διευθυντών Δημοτικών χολείων τησ  
Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου» 
 

O   Δ/ντισ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

2. Σθν αρικμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκφκλιο τθσ Προϊςταμζνθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του ΤΠΑΙΘ με κζμα «Αναπλιρωςθ Διευκυντϊν – 

Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. – Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ. – Προϊςταμζνων 

δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α/03-08-2021) «Αναβάκμιςθ 

του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα προςόντα των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ 

4. Σισ διατάξεισ τθσ αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΤΑ με κζμα 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

5. Σο άρκρο 11 του Π.Δ. 1/2003 που αφορά τισ αρμοδιότθτεσ των Π.Τ..Π.Ε. 
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6.  Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 49, του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Αϋ/102/12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 373 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022) «Νζοι 

Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ 

λειτουργικότθτασ και τισ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» 

8. Σθν παρ. 17 τθσ υπ. αρικ. Δ/5716/88 απ. Τπ. Τγείασ και το εδ. Ε τθσ παρ.1 αρκ. 16 του ν. 

1824/88 που κφρωςε τθν άνω π. Δ/5716/88 και ιςχφει. 

9. Σθ με αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΣΛΗ-29Π) απόφαςθ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ». 

10. Σθν αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Τπουργικι Απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ Βϋ/6273/2021) 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

11. Σθν με αρ. Πρ. 12526/31-08-2021 Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, με κζμα «Αυτοδίκαιθ λφςθ υπαλλθλικισ ςχζςθσ λόγω υποβολισ 

αίτθςθσ παραίτθςθσ», για όςα χολεία δεν ζχουν αναπλθρωκεί οι Διευκυντζσ και 

παραμζνουν κενά. 

 12. Σθν με αρ. Πρ. 11365/24-08-2021 Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, με κζμα «Απαλλαγι κακθκόντων ςτελεχϊν τθσ Π.Ε. Ηρακλείου». 

13. Σισ επικείμενεσ ςυνταξιοδοτιςεισ ςτισ 31/08/2022. 

 
 

ΚΑΛΕΙ  
 

       από 24 Αυγοφςτου 2022 ζωσ και 29 Αυγοφςτου 2022 και ϊρα 15:00 

 
Σουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των κλάδων που υπθρετοφν είτε οργανικά, 

είτε με απόςπαςθ, ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου και επικυμοφν 

να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία για τοποκζτθςθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν 

Διευκυντϊν/ντριϊν Δθμοτικϊν χολείων, να υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ 

κζςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ των Δθμοτικϊν χολείων, ζωσ και τθν κρίςθ των νζων 

Διευκυντϊν: 

α/α Οργανικότθτα Ονομαςία χολικισ Μονάδασ 

1 12/κζςιο 2ο Δ.. Γαηίου 
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2 12/κζςιο Δ.. Γουβϊν 

3 12/κζςιο Δ.. Καςτελίου 

4 12/κζςιο 1ο Δ.. Αρχανϊν 

5 8/κζςιο Δ.. Καπαριανϊν 

6 7/κζςιο Δ.. Κουνάβων 

7 7/κζςιο 2ο Δ.. Αρχανϊν 

8 7/κζςιο 42ο Δ.. Ηρακλείου 

9 7/κζςιο Δ.. Γζργερθσ 

10 7/κζςιο 1ο Δ.. Κρουςϊνα 

11 6/κζςιο 3ο Δ.. Γαηίου 

12 6/κζςιο Δ.. Ροδιάσ 

13 6/κζςιο Δ.. Δαφνϊν 

14 6/κζςιο Δ.. Κάτω Αςιτϊν 

15 6/κζςιο 49ο Δ.. Ηρακλείου 

16 4/κζςιο Δ.. Καλεςςϊν 

17 4/κζςιο Δ.. Πιτςιδίων 

18 4/κζςιο (2/κζςιο 

λειτουργικά) 

Δ.. Βοριηίων 

19 4/κζςιο Δ.. Αγίου Θωμά 

 

 

 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία: 

Α) Να ζχουν αςκιςει για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ 

Β) Να ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου ι ιςότιμου πτυχίου γνϊςθσ Η/Τ 

 

Η τοποκζτθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 373 του Ν.4957/2022 μζχρι τθν επιλογι, 

τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του 

Ν.4823/2021. 

Οι αιτιςεισ, όπωσ και θ υποβολι των τίτλων ςπουδϊν, κατατίκενται μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςτο κεντρικό e-mail τθσ υπθρεςίασ mail@dipe.ira.sch.gr.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Με τισ αιτιςεισ κα πρζπει να ςυνυποβλθκοφν και: 

Α) Bιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο να αναγράφονται και οι τίτλοι ςπουδϊν του 

υπαλλιλου.  

Β) Σίτλοι ςπουδϊν.  

Γ) Αντίγραφο του τίτλου ΣΠΕ Α’ επιπζδου ι ιςότιμου τίτλου που αναγνωρίηεται από το 

ΑΕΠ. τθν περίπτωςθ εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται. 

 

Η διαδικαςία τθσ τοποκζτθςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν κρίςθ του ΠΤΠΕ ςφμφωνα με το 

άρκρο 11 του Ν. 1566/1985 και δεν υφίςταται μοριοδότθςθ κριτθρίων. 

Σο Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν κα εκδοκεί από τθν ίδια τθν υπθρεςία 

αυτεπάγγελτα. 

ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα. 

Σα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ 

από το αρμόδιο όργανο: 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ α) εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν 

εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι 

τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/2007 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα β) εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν 

προςόντων είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, γ) 

εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. β’, τθσ παρ. 

1, του άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με 

τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40, του Ν.4547/2018. 

 
 
 
 

 
Μπελαδάκθσ Εμμανουιλ 

 
υνθμμζνα :  
 
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ  

                                                                                                                       O  Δ/ντισ Π.Ε. Ηρακλείου 
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