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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  «Πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου της Π.Ε. Ηρακλείου» 

 

Ο Αναπληρωτής του Δ/ντή  της  Π.Ε. Ηρακλείου έχοντας  υπ΄ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή  και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ΄αριθμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Αναπλήρωση 

Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. –Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων 

διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων  και νηπιαγωγείων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 3,4 του Ν.4823/03-09-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» . 

4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 6273/28-12-2021, τ.Β’:  «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

5. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 1/2003 που αφορά τις αρμοδιότητες των ΠΥΣΠΕ. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 : «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 373 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) με θέμα: «Παράταση άσκησης 

καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση 

συναφών θεμάτων».  

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 ΥΑ του ΥΠΑΙΘ  με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π). 

9. Τη με αρίθμ. 20533/02-12-2022 Απόφαση της Π.Ε. Ηρακλείου με θέμα «Απαλλαγή καθηκόντων 

στελεχών της Π.Ε. Ηρακλείου». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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Κ Α Λ Ε Ι  

μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που υπηρετούν είτε οργανικά, είτε με απόσπαση στη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για 

τοποθέτηση ως προσωρινού Αναπληρωτή Διευθυντή/ντριας του οργανικά 4/θέσιου και λειτουργικά 

3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία: 

Α) Να έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες και 

Β) Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου ή ισότιμου πτυχίου γνώσης Η/Υ. 

 

Η τοποθέτηση θα γίνει για το συμφέρον της υπηρεσίας και με την καταβολή του προβλεπόμενου 

επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 373 του Ν.4957/2022 μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη 

υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Ν.4823/2021 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 

τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023. 

 

Οι αιτήσεις, όπως και η υποβολή τω τίτλων σπουδών, κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

κεντρικό e-mail της υπηρεσίας mail@dipe.ira.sch.gr. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Με τις αιτήσεις θα πρέπει να συνυποβληθούν και: 

Α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται και οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. 

Β) Τίτλοι Σπουδών. 

Γ) Αντίγραφο του τίτλου Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου ή ισότιμου τίτλου που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Στην 

περίπτωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 δεν απαιτείται. 

 

 Η διαδικασία της τοποθέτησης θα γίνει κατά την κρίση του ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

Ν.1566/1985 και δεν υφίσταται μοριοδότηση κριτηρίων. 

 Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα εκδοθεί από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα. 

 Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς Διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης 

του διευθυντή στη σχολική μονάδα. 

 Κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 

της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Δεν 

επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης:  
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 α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί 

για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα 

 β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων είναι πλαστά ή 

υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις 

 γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ.1, 

του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 

και 10 του άρθρου 40, του Ν.4547/2018. 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής του Δ/ντή Π.Ε Ηρακλείου 

 

 

 

Μιχελάκης Ιωάννης 

                   

 

 

 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης 
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